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APP cobra pagamento de PSS

Imagine começar a trabalhar 
e, depois de um mês, não rece-
ber o seu salário. A professora de 
Sociologia Vania de Menezes é 
educadora há seis anos. Em 2016, 
iniciou as atividades na escola em 
fevereiro, como professora PSS. 
Ela mora em Maringá e trabalha 
manhã, tarde e noite em Paiçandu, 
distante 15 km de casa. Vânia tem 
uma filha de quatro anos e as des-
pesas da casa como alimentação, 
água e luz ficam por sua conta. No 
entanto, a educadora está entre 
os(às) milhares de professores(as) 
PSS que não receberam seus 
salários deste mês. 

Além disso, ainda não há pre-
visão para o pagamento, como in-
formaram no Núcleo de Educação 
quando a educadora ligou para 
saber como estava sua situação. 
“Um pagamento atrasado atinge 
diretamente a vida do trabalhador. 
Vou passar dificuldades, até por-
que os bancos não fazem emprés-
timo para pessoas que acabaram 
de ser contratadas. Não tenho a 
quem recorrer, já que é um dinhei-
ro alto para pedir emprestado para 
as pessoas”, desabafa.

Para Vania, isso prejudica não 
só sua vida pessoal, mas a educa-
ção como um todo. “Isso tira até a 
qualidade do trabalhador, pois a 
gente fica preocupada com as con-
tas. O governo afeta a qualidade 
da educação fazendo isso com o 
educador. O ano já começa com 
dificuldades”, diz. A direção esta-

dual da APP se reuniu, na tarde de 
hoje (29) com a chefe do setor de 
Recursos Humanos da Secretaria 
de Educação (GRHS) Graziele 
Andriola, para cobrar a abertura de 
uma folha complementar urgente 
para fazer o pagamento dos salá-
rios dos(as) educadores(as) PSS 
do mês de fevereiro que ficaram 
sem salário.

Os professores(as) PSS par-
ticiparam da distribuição de aulas 
e iniciaram as atividades nas es-
colas de todo o Estado no começo 
de fevereiro, quando ainda estava 
sendo realizadas reposições de 
aula. No entanto, o pagamento 
do salário do mês de fevereiro 
corre o risco de ser feito apenas 
no fim deste mês de março, já que 
o fechamento da folha de paga-
mento é feito todo dia 7 de cada 
mês. O problema é que parte do 
suprimento não foi realizada até 
a data fixada pela secretaria da 
Fazenda, que realiza a liberação 

dos recursos. A Seed informou 
que foram abertos 17 mil empre-
gos de PSS até o momento entre 
professores(as) e funcionários(as), 
porém não soube informar quantos 
destes foram supridos, ou quantos 
receberão salários hoje.

Diante disso, a APP pede a 
urgência na efetivação de uma 
folha complementar, já que es-
ses educadores(as) não podem 
ficar sem seus salários. De acor-
do com a secretária de Finanças 
da APP-Sindicato, professora 
Marlei Fernandes, somente a 
educação passa por esse tipo 
de problema. “É injusto que os 
educadores fiquem sem salário. 
A Seed coloca empecilhos buro-
cráticos do ponto de vista que é 
o Meta 4 (sistema da folha de 
pagamento) e do próprio sistema 
da secretaria. Nós lembramos 
que somos os únicos penaliza-
dos que não recebem salário em 
dia”, explica Marlei.

A Seed afirmou que trabalha 
para que, neste momento, todos 
os suprimentos sejam realizados 
a tempo e também com a possi-
bilidade da folha complementar. 
A direção da APP insistiu no tema 
e afirmou que procurará outros 
interlocutores, como a Casa Civil 
e Assembleia Legislativa, para 
que os(as) trabalhadores(as) não 
fiquem sem salário. Outros temas: 
a direção do sindicato também 
cobrou novo debate sobre a pauta 
da categoria. São diversos itens 
da campanha salarial como pa-
gamento do Piso, progressões e 
promoções em atraso e data para 
concursos públicos.

Participaram da reunião os di-
rigentes Luiz Fernando Rodrigues 
(Secretaria de Comunicação), 
Marlei Fernandes de Carvalho (Se-
cretaria de Finanças) e Elizamara 
Goulart (Secretaria de de Gênero, 
Relações étnico-raciais e Direitos 
LGBT).

Educadores iniciam o 
ano sem salário e já com 
dificuldades

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAODINÁRIA MUNICIPAL DE JUSSARA

O Presidente da APP Sindicato, Núcleo Regional de Cianorte, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as professores/as 
municipais de Jussara/PR, para a Assembleia Extraordinária Muni-
cipal de Jussara a ser realizada às 17h45h em primeira convocação 
e em segunda  às 18h15, no dia 08/03/2016, no Centro Catequético, 
sito à Rua Tiradentes, 830, Jussara/PR, com a seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Mobilização; 3) Calendário de Lutas; 4) Greve.

Aderizon Amorim
Presidente do NS Cianorte

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DA LAPA

O Presidente da APP-Sindicato, Núcleo Sindical Metropolitano 
Sul, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as Tra-
balhadores/as da Educação municipal Lapeana, para Assembleia 
Extraordinária Municipal, a ser realizada no dia 04 de Março 2016, 
em primeira convocação às 17h30 e em segunda às 18h, no Colé-
gio General Carneiro, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, 290, 
Centro, Lapa/PR, com a seguinte pauta: 1. Resposta do executivo 
sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional. 2. Plano de Carreira 
da categoria e 3.Outros assuntos.

dirceu FerreirA
Presidente do NS Metropolitano Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) EDUCADORES(AS) 
MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA

A presidente da APP-Sindicato, Núcleo Sindical de Ponta Grossa, 
convoca os/as Educadores/as Municipais de Telêmaco Borba para 
Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 10/03/2016, às 
17h30 em primeira convocação e em segunda às 18h, no Salão 
Paroquial da Escola Municipal Mãe do Perpétuo Socorro, sito à Av. 
Chanceler Horácio Laffer 540, Centro, Telêmaco Borba/PR, para 
tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Recomposição da comis-
são de negociação; 3. Substituição de Representante dos/as Tra-
balhadores/as em Educação no Conselho do FUNDEB e 4. Pauta 
nacional de mobilização e paralisação.

VerA rosi Lopes de morAis
Presidente do NS Ponta Grossa


