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Dezembro: categoria intensifica mobilização

Dezembro / 2010

Os trabalhadores em educação do Paraná decidi-

ram, em assembleia estadual realizada no último dia 

27, quais serão as linhas de ação da categoria para 

pressionar o governo com relação aos itens de pauta 

ainda pendentes. 

Dia 6/12 - No próximo dia 6, vigílias serão realizadas 

por todos os 29 núcleos sindicais da APP pelo Estado. 

Em Curitiba, a atividade acontece em frente ao Palácio 

das Araucárias, a partir das 20 horas, prosseguindo até 

as 8 horas do dia seguinte. Para saber a programação 

regional, os educadores devem entrar em contato com 

o Núcleo Sindical da APP ao qual pertencem. 

Dia 7/12 - No dia 7, desta vez no Plenarinho da 

Assembleia Legislativa do Paraná, a partir das 9 horas, 

acontece uma audiência pública. O objetivo é debater 

o Projeto de Lei Complementar 483/2010, que visa à 

reestruturação do Plano de Custeio do Regime Próprio 

de Previdência Funcional do Estado do Paraná – a Pa-

ranáPrevidência.  

Dia 13/12 - A categoria também decidiu por um 

indicativo de greve para o dia 13 de dezembro, caso 

a negociação não avance. No mesmo dia, acontece 

uma reunião entre direção da APP-Sindicato e gover-

no do Estado. “Mas queremos antecipar este deba-

te”, informa a presidente da APP, professora Marlei 

Fernandes de Carvalho. Segundo ela, a entidade ain-

da espera o entendimento com o governo.

“Na assembleia avaliamos que precisamos, ain-

da este ano, fazer mobilizações para que possamos 

fechar o ano de forma positiva, com o governo aten-

dendo, de fato, as pendências. Os três pontos mais 

graves são o não pagamento das promoções e pro-

gressões a professores e funcionários, a retirada 

do projeto e a suspensão da votação do PL 483 e 

a contratação de professores substitutos para su-

prir as vagas daqueles afastados das escolas por 

motivo de licença médica e licença maternidade”, 

explicou a presidente.

Na noite do dia 6, inicia uma vigília. Dia 7, tem audiência pública 
na Assembleia. Há indicativo de paralisação para o dia 13, caso as 
negociações não avancem

Entenda o que o governo ainda deve aos educadores

Categoria decidiu calendário de mobilização

Pagamento de promoções e progres-
sões – O total que o Estado deve desembolsar 

para pagar as progressões e promoções devidas 

aos funcionários de escola (há um ano) e aos pro-

fessores é de cerca de R$ 51 milhões. A quantia, 

segundo levantamento do economista do Dieese 

Cid Cordeiro e confirmada pelo Conselho do Fun-

deb (do qual a APP faz parte) pode ser abarcada 

pelos recursos da educação. Em resumo: o dinhei-

ro que o Estado deve aos educadores pode sair da 

própria educação, o que não oneraria as contas do 

Estado por se tratar de recursos vinculados.

Mudanças na ParanáPrevidência – Du-

rante a vigília e na audiência pública do dia 7, que 

será promovida na Assembleia Legislativa do Pa-

raná, o funcionalismo público do Estado protesta-

rá contra o envio do projeto de lei complementar 

483/2010. Para os educadores e conjunto de ser-

vidores, a não discussão da proposta e o envio da 

mesma no ‘apagar das luzes’ deste governo são 

um desrespeito. 

O posicionamento do sindicato e do Fórum Estadu-

al de Servidores (FES) é contrário à proposta en-

viada pelo governador Orlando Pessuti, que prevê 

a reestruturação do plano de custeio da Parana-

previdência, órgão do Estado responsável por ad-

ministrar e pagar as aposentadorias dos servidores 

estaduais e pensões dos dependentes deles.

Pela proposta, a contribuição mínima dos servidores 

ativos passa de 10% para 11% do valor recebido 

em folha de pagamento. O projeto ainda autoriza, caso 

se mostre “necessária”, a taxação de inativos e pensio-

nistas, que hoje não pagam a previdência estadual - o 

estado é o único do país que mantém a isenção.

O FES contratou o assessor atuarial Luiz Claudio Kogut 

para estudar e analisar a situação da instituição. Se-

gundo o relatório do técnico, existe a necessidade de 

uma revisão no sistema. Ele também apontou dados 

preocupantes, como, por exemplo, quantias que não 

foram pagas pelos governos Lerner, Requião e Pessuti, 

cujo valor chega a R$ 4,5 bilhões, R$ 1,3 bilhões a 

mais do que foi divulgado pelo Tribunal de Contas.

Substituições – A falta de professores nas escolas 

também é um problema que tem preocupado a APP-

Sindicato. A entidade tem, sistematicamente, avisado o 

governo e a própria Secretaria de Estado da Educação 

(Seed) sobre a necessidade de contratação de profes-

sores substitutos. A entidade entende que apesar de 

não ser ideal, a única forma de contrato temporário dis-

ponível, hoje, é o Processo Seletivo Simplificado (PSS).

O sindicato tem afirmado, constantemente, que para 

terminar o ano letivo as escolas da rede precisam que 

sejam contratados pelo menos dois mil temporários, 

que irão substituir os professores afastados por motivo 

de licença médica ou licença maternidade. “É lamen-

tável terminarmos o ano dessa forma. A proibição de 

contratação de substitutos compromete a qualidade de 

ensino ofertada nas escolas. Queremos que o gover-

no reveja esse posicionamento o mais rápido possível”, 

avalia o secretário de Imprensa e Divulgação da APP.
Educadores e servidores do Estado voltam ao Palácio das Araucárias para 
reafirmar posição contrária ao projeto de lei 483/2010
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