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APP-Sindicato cobra do novo 
secretário atendimento da pauta

Educador(a) paranaense 
acumula 16%* de déficit no 
salário

Nesta segunda-feira 
(7), dirigentes da APP-Sin-
dicato deram continuidade 
no trabalho de cobrança 
da pauta dos(as) professo-
res(as) e funcionários(as) 
de escola do Paraná. Den-
tre os assuntos abordados, 
o debate principal tratou 
da resolução de distribui-
ção de aulas.

O Sindicato enfatizou 
para o novo secretário 
de Estado da Educação, 
Renato Feder, os impactos 
causados pelas maldades 
adotadas pelo governo 
do Paraná, desde a ges-
tão Richa, que reduziu a 
hora-atividade e passou a 
punir professores(as) que 
tiveram necessidade de 
se afastar por motivo de 
doença.

O presidente da APP-
Sindicato, professor Her-
mes Leão, destacou que, 
após a entrada em vigor, 
essas medidas têm apre-
sentado ref lexo direto 
na qualidade do ensino e 
principalmente causado 

A política salarial dos 
dois últimos governos esta-
duais seguiu os modelos de 
(des)valorização do funcio-
nalismo proposto pelo go-
verno Michel Temer (MDB). 
Professores(as) e funcioná-
rios(as) de escola tiveram, 
no Paraná, os seus salários 
congelados nas gestões de 
Beto Richa (PSDB) e Cida 
Borghetti (PP). No total, são 
três anos sem o pagamento 
da data-base – o último rea-
juste foi em janeiro de 2016. 
O descumprimento das leis 
que garantem a aplicação 
do reajuste anual no salário 
dos(as) servidores(as) já 
representa uma defasagem 
de aproximadamente 16% 
no bolso dos(as) trabalha-
dores(as).

3 anos de calote – O 
pagamento em dia da repo-
sição da inflação é uma luta 
histórica da APP-Sindicato. 
Em  2007, depois de muita 
mobilização, foi instituída 
com a Lei 15.512 que esti-
pula para todo o dia 1º de 
maio. Essa é uma forma 
de assegurar que o poder 
de compra dos(as) servi-
dores(as) não diminua, 
assim como os(as) demais 
trabalhadores(as) que têm 
seu salário ajustado con-
forme a variação anual da 
inflação.

Em 2015,  o governo 
Beto Richa (PSDB) foi o 
primeiro a romper com a 
lei da data-base, naquele 

o adoecimento dos(as) 
trabalhadores(as).

O secretário prome-
teu analisar as questões 
apresentadas durante o 
encontro e realizar um 
novo debate com o Sindi-
cato ainda esta semana 
para dar continuidade nas 
tratativas e avançar na dis-
cussão de outras pautas.

Reivindicação da cate-
goria e da APP-Sindicato, 

Feder assumiu o compro-
misso de, para os próximos 
anos, antecipar a publi-
cação da resolução. Para 
o ano letivo de 2020, por 
exemplo, ele disse que o 
documento será publicado 
até novembro deste ano.

O s e cr e t ár io  ain da 
apresentou o novo su-
perintendente da pasta, 
Raph Gomes Alves, – com 
passagens pelas secreta-

rias de Estado da Educa-
ção de Goiás, Alagoas e 
Sergipe, e no Ministério 
da Educação durante o 
governo Temer (MDB) – , 
e a chefe do Grupo de Re-
cursos Humanos Setorial, 
Graziele Andriola.

Também participaram 
da reunião os(as) secre-
tários(as) da APP-Sindi-
cato de Educacional, Taís 
Mendes, de Comunicação, 

Debate principal 
tratou da 
resolução de 
distribuição de 
aulas

Luiz Fernando Rodrigues, 
de Organização, Tereza 
Lemos, de Assuntos Ju-
rídicos, Mario Sergio, o 
deputado estadual Profes-
sor Lemos (PT), e o chefe 
de gabinete do deputado 
estadual Russein Bakri 
(PSD) – líder do governo e 
presidente da Comissão de 
Educação na Assembleia 
Legislativa do Paraná -, 
Marcelo Schlenert.

ano, uma grande greve da 
categoria garantiu uma 
nova política de reajuste 
salarial para vigorar entre 
2015 e 2017, pois de acordo 
com o governo esse seria 
um período de reajuste 
zero para o funcionalismo.

*No ano seguinte, em 
janeiro de 2016, os servido-
res e servidoras receberam 
o reajuste, mas em 2017, a 
situação não foi a mesma. 
O governo estadual ainda 
devia aos(às) servidores(as) 
um reajuste de 12% refe-
rente ao período de 1 de 
janeiro de 2016 a 30 de 
abril de 2018. Para este ano 
que, a expectativa é que a 
inflação feche, na casa dos 
4,3%, conforme estimativa 
do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Ou seja, o governo 
do Paraná caminha, para 
um montante de quase 16% 
de perdas salariais.

Retroceder, jamais! – 
Neste período, a APP-Sin-
dicato, intensif icou sua 
cobrança em torno da pau-
ta f inanceira. Questões 
como a hora-atividade, a 
distribuição de aulas e o 
pagamento da data-base 
são prioridades para a ca-
tegoria. O Sindicato tem 
feito seu papel em reivin-
dicar o cumprimento da 
legislação, mas para isso, 
é fundamental a participa-
ção de cada professor(a) e 
funcionário(a) de escola. 


