
APP-Sindicato - Filiada à CUT e à CNTE - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná  - Rua Voluntários da Pá-
tria, 475, 14º andar,  CEP 80.020-926, Curitiba, Paraná - Fone (41) 3026-9822, Fax (41) 3222-5261 • www.appsindicato.org.br  
• Presidente: Marlei Fernandes de Carvalho • Secretário de Imprensa e Divulgação (interino): Edilson Aparecido de Paula 
• Jornalistas: Andréa Rosendo (4962-PR), Simone Giacometti (4441-PR) e Valnísia Mangueira (893-SE) 
• Projeto Gráfico e diagramação: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Gráfica: WL Impressões • Tiragem: 5.000 exemplares.

30 de agosto é dia de paralisação estadual

Agosto / 2010

Como fazem tradicionalmente há mais de duas 
décadas, no dia 30 de agosto os educadores para-
lisam as atividades e realizam uma caminhada rumo 
ao palácio do governo. Denominada ‘Dia de Luto e de 
Luta da Educação’, a mobilização tem como objetivo 
chamar a atenção do governo, e da sociedade, para 
as pautas da educação. Em 2010, ano de eleição, 
o ato se reveste de um caráter ainda mais especial: 
mostrar aos governantes, e candidatos, a importância 
da educação.

Entre os itens que serão encaminhados ao go-
verno estão as reivindicações de: equiparação salarial 
(25,97%) entre os educadores aos demais servidores 
públicos que têm como exigência de ingresso no fun-
cionalismo do Estado o curso superior e mesma carga 
horária; a diminuição do número de alunos por turma 
e, por fim, a criação de um programa de atenção à 
saúde dos educadores.

A concentração da mobilização está marcada 
para as 09h00, na Praça Santos Andrade, em Curi-
tiba. De lá, professores e funcionários seguem em 
caminhada até o Palácio das Araucárias, onde uma 
comissão formada por dirigentes da APP-Sindicato 
será recebida pelo governo. Mobilizações regionais 
também estão sendo organizadas pelos 29 núcleos 
sindicais da APP espalhados pelo Paraná. Para par-
ticipar das caravanas que virão para Curitiba, ou das 
atividades nas regionais, os educadores devem pro-
curar os núcleos da APP.

30 de agosto de 1988 – Foi neste dia, há 22 
anos, que uma manifestação dos professores em greve 
foi violentamente reprimida. Desde então, a data virou 
o ‘Dia de Luto e de Luta da Educação Paranaense’. 

A V Conferência Estadual de Educação da 
APP-Sindicato acontece dias 20 e 21 de agos-
to, em Curitiba. O tema do encontro é “Avaliação 
das Políticas Educacionais - Avanços e Desafios: 
Propostas dos(as) Trabalhadores(as) da Educa-
ção para o Próximo Governo”. Após as 29 con-
ferências regionais que aconteceram nos meses 
de maio, junho e julho, a APP promove agora a 
etapa estadual.

Realizado a cada três anos, o evento, como 
explica a secretária Educacional da APP Janeslei 
Aparecida Albuquerque, tem como objetivo pro-
piciar aos professores e funcionários de escola a 
oportunidade de “debater a educação que temos 
e as propostas para a educação que almejamos”. 
Segundo ela, em 2010, por ser um ano eleitoral, 
o compromisso com a educação pública de quali-
dade deve ser reafirmado e exposto aos candida-
tos ao governo estadual.

O resultado da conferência será registrado na 
carta-compromisso com a educação que os can-
didatos assinarão no debate que a APP promoverá 
dia 10 de setembro. Por isso, a importância das 
conferências regionais que, a partir do Caderno 
de Debates, abrangeu a discussão da APP sobre 
todos os níveis e modalidades da educação básica 
e onde cada núcleo sindical apresentou emendas 
para serem discutidas no debate estadual.

 De cada conferência regional saíram delega-
dos. Cerca de mil pessoas se reúnem em Curitiba 
para verificar o que falta construir e refletir sobre 
a escola que necessitamos consolidar para o pró-
ximo período. “É fundamental para a nossa orga-
nização em luta que todos, delegados ou não da 
conferência, participem dos debates apropriando-
se da discussão e, em cada escola, façam reper-
cutir as demandas de forma unitária e forte para 
que nossa voz seja ouvida”, destaca Janeslei.

Professores e funcionários de escola vão às ruas pela pauta da educação
Equiparação salarial, pagamento de atrasados, diminuição do número de alunos por turma e saúde dos educadores 
são as principais bandeiras

APP consegue pagamento 
das promoções e 

progressões em atraso
Em reunião com o governo no dia 16 de 

agosto, a direção da APP discutiu, entre outros 
itens, o atraso de um ano no pagamento de di-
versas promoções de professores e funcionários 
e da primeira progressão dos funcionários. O 
governador Orlando Pessuti determinou o paga-
mento das promoções e progressões em atraso 
em folha complementar até 15 de setembro.

Também ficou definido que a partir de se-
tembro os atrasados serão regularizados na fo-
lha de pagamento dos educadores. O governo 
vai pagar quase R$ 2 milhões nesta primeira 
parcela. Mas, de acordo com os cálculos apre-
sentados pelos representantes do sindicato, a 
dívida com os professores e funcionários é bem 
maior e já soma R$ 16 milhões. O governador 
garantiu que vai pagar o que falta em duas ou 
três parcelas, com datas a serem definidas nos 
próximos meses com intenção de zerar os atra-
sados até o fim do ano.

• Equiparação salarial de 25,97%
• Atendimento de qualidade à saúde dos trabalhadores
• Redução do número de alunos por turma
• Aprovação e implementação da nova Lei do Sistema

• Aplicação da lei nº 11.738/08 (Lei do Piso Salarial Profissional – PSPN)

• Pagamento do auxílio transporte e período noturno aos funcionários

• Ampliação do porte de escolas

Veja, abaixo, a pauta deste 30 de agosto:

V Conferência da APP consolida 
propostas para a educação

A APP-Sindicato, por deliberação de As-
sembleia Estadual, e a exemplo das últimas 
duas eleições estaduais (2002 e 2006) rea-
lizará um debate com todos os candidatos ao 
governo do Para-
ná.  O evento está 
agendado para 
10 de setembro, 
às 9h, no Teatro 
Fernanda Mon-
tenegro, que fica 
na Rua Coronel 
Dulcídio, no Sho-
pping Novo Batel, 
em Curitiba. 

Os candidatos serão convidados a falar so-
bre as propostas para a Educação, tendo como 
base as discussões feitas na V Conferência Es-
tadual de Educação. Durante a conferência, os 

educadores vão elaborar o documento “Propos-
tas dos Trabalhadores em Educação para o Pró-
ximo Governo”, que será entregue aos candi-
datos e aprofundado diante dos compromissos 

assumidos por 
cada um no dia 
10 de setembro. 
Convites - As 
vagas são limita-
das e os convites 
estarão disponí-
veis nos Núcleos 
Sindicais e na 
Sede Estadual 
da APP-Sindica-

to a partir do início de setembro. A coordena-
ção do debate orienta que o credenciamen-
to e a retirada dos convites devem ser feitos 
com antecedência.

APP realiza debate com os 
candidatos ao governo do Estado

Categoria vai analisar andamento 
das negociações com o governo
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