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Categoria lança 
Campanha Salarial 2011

Governo apresenta proposta de 
equiparação

Luta por melhores salários e valorização da carreira

Abril / 2011

Os trabalhadores em educação não 
esqueceram o compromisso assumido 
publicamente pelo então candidato, e 
agora governador, Beto Richa com rela-
ção aos salários e a valorização da ca-
tegoria. Tanto que a Campanha Salarial 
2011 é um lembrete direto ao governo. 

Com o tema “Equiparação é dí-
vida com a educação! 25,97% para 
professores(as) e funcionários(as) já!”, os 
educadores querem, além da reposição 
das perdas salariais do último ano (com 
a aplicação do índice da data-base em 
1º de maio), equiparar seus salários ini-
ciais aos dos outros funcionários públicos 
efetivos cujo ingresso tem como requisito 
curso superior.

 A campanha foi aprovada pela cate-
goria na assembleia realizada no dia 26 
de março, em Curitiba. Nela, aparecem 
os itens centrais da pauta: Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN), saúde dos 
educadores, cumprimento da data-base, 
reconhecimento de titulação das carrei-

Nas diversas reuniões de negocia-
ção entre a APP-Sindicato e o governo 
do Estado, o tema equiparação sempre 
foi discutido. Na segunda-feira (28), 
logo após a assembleia estadual da 
APP, a equipe da Secretaria de Estado 
da Educação (Seed) finalmente apre-
sentou uma proposta: o pagamento do 

percentual de 25,97% em quatro par-
celas. Segundo a Seed, o Estado não 
teria condições de quitar a dívida de 
uma única vez. 

 Antes de apresentar a proposta, 
o secretário Flávio Arns disse que se 
reuniu com os secretários da Fazen-
da e da Administração e Previdência. 

Segundo o governo, a primeira parcela 
da equiparação deve ser paga no se-
gundo semestre deste ano com um ín-
dice entre 6,4% e 6,5%. Na reunião, 
Arns também afirmou que o governo 
tem disposição de cumprir a data-base 
para o funcionalismo. A direção da APP 
debaterá a proposta com a categoria.

ras, concursos públicos, redução do nú-
mero de alunos por turma e isenção pre-
videnciária dos aposentados.

 Prestação de contas - No mesmo 
dia, os educadores também aprovaram 
os Balanços Financeiro e Patrimonial Ge-
rais e a Prestação de Contas 2010 e o 
Plano de Anual de Aplicação Orçamentá-
ria para 2011 da APP, prova da transpa-
rência desta gestão com a administração 
dos recursos financeiros da entidade.

Calendário de mobilização - Para 
fortalecer a campanha os trabalhadores 
definiram, na assembleia, um intenso ca-
lendário de luta. No dia 8 de abril, pro-
fessores e funcionários de escola partici-
pam, em Curitiba, de uma concentração 
em frente ao Palácio das Araucárias. Na 
data, às 16h, a coordenação do Fórum 
das Entidades Sindicais (FES) – da qual a 
APP faz parte – terá uma reunião com o 
governo. Se na conversa a data-base es-
tiver garantida, como já antecipou o se-
cretário de Educação Flávio Arns em reu-

nião com a APP no dia 28 de março, as 
mobilizações seguintes serão aulas de 30 
minutos sobre a Campanha Salarial nas 
escolas no dia 26 de abril e, no dia 11 de 
maio, uma paralisação em defesa do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN).

 Agora, se não houver confirmação do 
pagamento do reajuste da data-base nes-
ta reunião, o calendário será intensificado. 
Será realizado um debate nas escolas no 
dia 13, com aulas de 30 minutos, e uma 
paralisação antecipada no dia 26. “Esta-
mos com a pendência da reunião do dia 
8, mas tudo indica que caminhamos, com 
a força de todos os servidores públicos do 
Estado, para o anúncio da data-base. Isto 
garante que ao funcionalismo público es-
tadual um reajuste, segundo o Dieese, de 
6,03%. Na sequência, daremos continui-
dade aos demais itens da pauta. Quere-
mos alcançar a equiparação salarial que é 
grande mote da nossa categoria já há al-
guns anos”, destaca a presidenta da APP, 
professora Marlei Fernandes de Carvalho.

Categoria aprovou, na assembleia estadual da APP, a 
Pauta de Reivindicações de 2011. Conheça todos os itens 

no portal do sindicato (www.appsindicato.org.br).

Participe dos debates sobre a Campanha 
Salarial em sua escola. Entre em contato com o 
seu núcleo sindical de origem para saber como 
organizar as discussões.

Calendário de Mobilização

A equiparação salarial, cumprimento da data-base 
e melhores condições de atendimento à saúde dos 
educadores são principais temas deste ano

O índice de 25,97% poderá ser pago em quatro vezes, durante o mandato do 
governador Beto Richa
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------------------------------------ ABRIL ------------------------------------
26/03 a 26/04 - Assembleias Regionais 
08/04 - Plenária do Fórum Estadual dos Servidores em Curitiba
14h: Concentração em frente ao Palácio do Governo
16h: Reunião com o governo
11 a 20/04 - Plenárias Regionais do Fórum dos Servidores
13/04 - Aulas de 30 minutos para debate nas escolas em caso de não 
apresentação de proposta de reposição da data-base
25 a 29/04 - 12ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Escola Pública - CNTE

26/04 - Debate nas Escolas sobre a Campanha Salarial (paralisação em 
caso de não apresentação de proposta de reposição da data-base)
29 e 30/04 - Plenária Estadual do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública 

------------------------------------ MAIO ------------------------------------
01/05 - Dia do(a) Trabalhador(a)
11/05 – Paralisação Nacional pelo PSPN (CNTE) – No Paraná, a paralisa-
ção será antecipada para o dia 26 de abril caso não se confirme o paga-
mento do reajuste da data-base.

!

Confira o calendário de mobilização aprovado por professores e funcionários da educação na assembleia estadual do dia 26. 


