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Pagamento em dia é luta da 
APP e obrigação do governo
Governo do Estado 
decide cumprir a lei e 
implantar progressões 
e promoções

De acordo com a Agência 
Estadual de Notícias (AEN), o 
governo anunciou a implan-
tação das promoções e pro-
gressões de 2017 para os(as) 
servidores(as) públicos(as) na 
folha de agosto. Apesar de 
divulgar como uma benesse, 
a implantação de promoções e 
progressões é garantida por lei 
nos planos de carreira de pro-
fessores(as) e funcionários(as), 
com pagamento imediato.

No início de junho, um crono-
grama foi divulgado pelo Esta-
do com o pagamento da dívida 
de progressões e promoções 
desde 2015. O secretário de 
Comunicação da APP-Sindica-
to, o funcionário de escola Luiz 
Fernando Rodrigues, ressalta 
que não pagar em dia um di-
reito dos(as) educadores(as) 
demonstra a falta de valoriza-
ção que o governo tem com 
a educação. “Os funcionários 
e professores se capacitam 

anualmente com cursos e for-
mações, mas, mesmo assim, o 
governo nunca fez o pagamen-
to em dia. Neste semestre, o Es-
tado está pagando os valores 
devidos desde 2015. Quando 
um cidadão deve ao governo, 
imediatamente o Estado corta 
os serviços e cobra pagamento 
com juros e correção mone-
tária. Entretanto, o mesmo 
Estado que não faz a correção 
monetária necessária e aplica 
um calote nos servidores”, res-
salta Luiz. Segundo Rodrigues, 
o sindicato espera que o paga-

mento previsto para Outubro, 
data da progressão dos(as) 
professores(as) também seja 
realizado em dia.

Data-base – O calote do go-
verno do Paraná se estende 
também à data-base. O Fórum 
das Entidades Sindicais (FES) 
pediu que o governo apre-
sente imediatamente uma 
proposta de pagamento da 
reposição inflacionária. O go-
verno, no entanto, se nega 
a pagar, gerando perda de 
salário real para os(as) traba-

lhadores(as). “Já são mais de 
8,5% acumulados há 1 ano e 
meio. Tudo subiu de preço: o 
arroz, o feijão, a gasolina, o sa-
lário mínimo, mas o salário dos 
servidores não teve reposição”, 
relembra o secretário.

30 de agosto – Em Assembleia 
Estadual, os(as) educadores(as) 
votaram e aprovaram paralisa-
ção no dia 30 de agosto. Além 
de ser um dia de luto, a luta 
dos(as) educadores(as) é tam-
bém por respeito aos direitos 
da categoria. A implementa-
ção das progressões e pro-
moções  de aposentados(as), 
que tiveram esses direitos não 
atendidos durante o efetivo 
exercício, é um ponto da pauta 
estadual que a categoria exige 
o cumprimento imediato, além 
do pagamento da data-base. “É 
um dia histórico da educação 
paranaense. Histórico não só 
por estarmos de luto com as 
violências físicas que sofremos, 
mas porque a violência diária 
também está nos ataques aos 
nossos direitos. Queremos 
que o governador nos receba 
e cumpra com a pauta de 
reivindicações da escola para-
naense”, finaliza Luiz.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA NÚCLEO 
SINDICAL DE FRANCISCO BELTRÃO

O Presidente do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
sindicalizados/as para assembleia regional extraordinária do núcleo 
sindical de Francisco Beltrão, a realizar-se no dia 05/08/2017, ás 9h30 
em primeira convocação e ás 10h em segunda convocação, na sede do 
núcleo sindical de Francisco Beltrão, sito á Rua Mato Grosso nº1090 – 
Bairro Vila Nova – Francisco Beltrão/PR, com a seguinte pauta: 1)30 de 
Agosto – Greve da Educação; 2)Deliberações da assembleia estadual 
e 3) Discussão referente ao projeto “escola sem partido” entregue aos 
vereadores/as de Francisco Beltrão; 4)Informes e encaminhamentos.

Miguel Forlin - Presidente

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADO-
RES/AS EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE URAÍ

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-Sindicato, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as 
em educação pública do município de Uraí para Assembleia Extraordinária 
Municipal a ser realizada no dia 04/08/2017, às 16h45 em primeira 
convocação e às 17h15min em segunda, na Escola Municipal Dr. João 
Ribeiro, sito à Rua Rio de Janeiro, nº710, Centro, Uraí - PR, para tratar 
da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Definição da pauta de reivindicação; 
3. Recomposição da Comissão Municipal de Negociação; 4. Eleição do 
Representante Sindical do Município; 5.Outros Assuntos.

Sônia Jorgina Medeiros - NS Cornélio Procópio


