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Muita luta: funcionários(as) de escola 
recebem progressão no prazo
Desde 2015, a APP 
batalha para manter os 
direitos da carreira dos(as) 
educadores(as)

Os(as) funcionários(as) das escolas 
da rede pública do Paraná aguarda-
vam ansiosos(as) a próxima folha de 
pagamento, com a implementação 
da progressão de agosto de 2017. A 
confirmação ocorreu nesta segunda-
-feira (28), com base no contracheque 
disponibilizado na página do Dia a Dia 
Educação. A conquista e o pagamento 
do valor depositado decorrem do 
trabalho da direção da APP-Sindicato, 
que tanto debate e reivindica o que 
está previsto na legislação.

Foram longos debates do Sindica-
to em reuniões e mesas de negociação 
com a Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná (Seed/PR) e com o 
chefe da Casa Civil, secretário Valdir 
Rossoni (PSDB). Não é de hoje a luta 
em prol dos(as) Agentes Educacionais 
I e II, assim como a manutenção do 
Plano de Carreira.

A secretária de Funcionários(as) 
da APP, Nádia Brixner, afirma que o 
governo do Paraná tem descumprido 
categoricamente a legislação ao longo 
dos últimos anos, que ocorre em prejuí-
zos na carreira dos(as) professores(as) 
e funcionários(as) de escola. “A nossa 
luta constante e de denúncias, desde 
as greves de 2015, reafirma o calote do 
governo do Estado. Foram muitas lutas 
nas ruas, com paralisações e greves, en-

volvendo as pautas estadual e nacional, 
além das mesas de negociação garan-
tindo com que neste ano o pagamento 
das progressões dos funcionários e fun-
cionárias de escola fosse feito em dia”.

A APP tem denunciado as pro-
messas não cumpridas das propagan-
das do governo. Nas escolas faltam 
funcionários(as), não existe a substi-
tuição garantida no caso de licenças, 
além da falta de concurso público 

há 11 anos. É obrigação do governo 
garantir esses direitos.

A funcionária Nádia Brixner in-
digna-se e questiona: “isso é respeitar 
os educadores e educadoras que são 
extremamente responsáveis e empe-
nhados em desenvolver o trabalho 
nas escolas para garantir a educação 
de qualidade?”.

Vale lembrar que, por mais que o 
governo esteja implantando as progres-
sões dos(as) funcionários(as) em dia, 
novamente descumpre com a lei implan-
tando somente em agosto as promoções 
dos(as) professores(as) e funcionários(as) 
de escola referentes a 2017.

“Nós, enquanto APP, direção e 
toda a categoria, vamos continuar 
lutando para que a legislação de fato 
seja aplicada. Como por exemplo a 
data-base, que o governo se nega a 
cumprir a lei que estabelece que em 
janeiro de 2017 deveria ser paga a 
recomposição salarial. Foi a nossa luta 
que garantiu em agosto a implantação 
das progressões. Esperamos que em 
outubro as progressões dos colegas 
professores e professoras também 
sejam implantadas”, enfatiza Nádia.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE VIRMOND

A presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do município de 
Virmond para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 04/09/2017, às 17h 
em primeira convocação e às 17h30min em segunda, na Escola Municipal Henrique Krygier, 
sito à Rua Paraná, s/n, Virmond-PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Reformulação 
do Plano de Carreira;  e 3.Outros Assuntos.

Rosângela de Fátima Rodrigues | Presidente – NS Laranjeiras do Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE IMBAÚ

A presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do município de Imbaú 
sindicalizados/as para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 04/09/2017, às 
17h em primeira convocação e às 17h30min em segunda, no Auditório da Secretaria Municipal 
de Educação, sito à Rua Atanásio Moreira Sobrinho, s/n, Imbaú - PR, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2.Recomposição da comissão de representantes dos/as trabalhadores/as 
municipais; 3.Recomposição da comissão de gestão;4.Formação da comissão para eleição de 
diretores/as; e 5.Outros Assuntos. 

Vera Rosi Lopes de Morais | Presidente – NS Ponta Grossa
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