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30 DE AGOSTO é dia estadual de paralisação
23 anos do ‘30 de agosto’: a dor permanece
na memória, mas a luta prossegue

ELEIÇÕES

Duas chapas disputam direção estadual
da APP-Sindicato

A mobilização estadual terá ato central em Curitiba. Educadores querem agilidade
no cumprimento da pauta de reivindicações
Foto: Guilherme Artigas

Os trabalhadores e trabalhadoras da
Educação chamam a atenção da sociedade,
mais uma vez, para as questões relacionadas à carreira e ao ensino na rede pública
estadual em mais um ‘Dia de Luto e de Luta
dos Trabalhadores em Educação Pública’.
Este ano, completam 23 anos do fatídico 30
de agosto de 1988, quando a categoria foi
violentamente reprimida pelo governo ao realizar uma mobilização durante uma greve.
De lá para cá, todos os anos os educadores saem às ruas para manifestar suas
insatisfações com relação aos problemas
enfrentados pela Educação no Estado e,
paralelamente, reafirmar sua força e organização diante da sociedade. Além disso, a
pauta de reivindicações dos trabalhadores é
discutida em audiências com o governo.
Para marcar o 23º ‘Dia de Luto e de
Luta’, como ficou conhecida a data no Paraná, a APP-Sindicato está organizando uma
mobilização que vai reunir educadores de
todo o Estado em Curitiba. O local de concentração, marcada para iniciar às 9h, será
a praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba. Em seguida, acontecerá a tradicional caminhada à sede ao Palácio das Araucárias,

Caminhada e ato em frente ao Palácio das
Araucárias: foco na Educação

onde uma comissão deve ser recebida por
representantes do Poder Executivo.
Reivindicações – A pauta da categoria, que vem sendo negociada com o governo pela direção da APP, e que já alcançou o
atendimento de alguns itens, será reforçada
na data. Entre os itens principais estão: a
implementação dos 3% para que o Paraná

alcance o valor do Piso Salarial Profissional
Nacional (PSPN); reconhecimento da titulação dos funcionários para avanço na carreora; projeto de lei da Equiparação Salarial; a
diminuição do número de alunos por turma;
um novo modelo de atendimento à saúde
dos servidores; chamamento de concursados e realização de novos certames.

Pagamento de avanços atrasados é autorizado
A APP cobra que as promoções e progressões sejam quitadas ainda neste mês
O governo do Estado autorizou, na
última sexta-feira (5), os pagamentos de
progressões e promoções de professores
e funcionários da rede estadual de ensino. Serão destinados R$ 14 milhões para
fazer a correção dos avanços na carreira
de aproximadamente 2,7 mil funcionários
e 23 mil professores.
A APP-Sindicato se reuniu com a Secretaria de Estado da Educação (Seed)

Eleição ocorrerá dia 22 de setembro. A expectativa é que 62 mil
educadores participem do pleito

para cobrar que este pagamento seja efetuado
na folha de agosto, e não em setembro, como
foi anunciado pelo governo estadual. A legislação em relação ao pagamento dos avanços define que as promoções devem ser efetuadas já
no mês seguinte ao que o educador protocola a
sua nova titulação; as progressões em dois momentos no ano, ou seja, no mês de agosto para
funcionários e em outubro para os professores.
“A confirmação dos pagamentos em atra-

so demonstra a força da nossa categoria e o empenho da diretoria do sindicato
para implementá-las”, disse a presidenta
da APP, Marlei Fernandes de Carvalho.
As progressões e promoções são resultados de investimentos que os trabalhadores em educação fazem em sua carreira,
após passar por cursos de formação. Atualmente, 25 mil pedidos de progressão e
promoção estão pendentes.

As eleições para a escolha da nova
direção estadual da APP-Sindicato, bem
como das direções dos 29 núcleos regionais da entidade, além de Conselho Fiscal
e representantes de município acontecerão
no dia 22 de setembro. A expectativa da
Comissão Estadual Eleitoral – formada por
professores e funcionários de escola sindicalizados – é que quase 62 mil trabalhadores em Educação, que atuam na rede estadual de ensino, participem do pleito.
Este ano, a eleição terá uma novidade: urnas eletrônicas. O programa que
será utilizado está sendo desenvolvido
pela própria Central de Processamento
de Dados (CPD) do sindicato. Entre urnas
convencionais (com cédulas de papel) e

eletrônicas, serão utilizadas 1.500 este
ano. A apuração, que nos anos anteriores
costumava demorar cerca de 24 horas,
com a votação eletrônica deve ter a duração reduzida em dois terços.
Chapas – As duas chapas que concorrem pelo comando da entidade no triênio
2012-2014 são a ‘Chapa 1 - APP-Sindicato:
na luta em defesa da Escola Pública’, encabeçada pela atual presidenta, professora
Marlei Fernandes de Carvalho, e a ‘Chapa
2 - APP de Luta e pela Base’, que traz como
candidata à presidência a professora Márcia
Farherr, que pertence ao Núcleo Sindical da
APP em Cascavel.
A posse dos eleitos acontecerá 30 dias
após a divulgação do resultado da eleição.

7 de agosto
Dia Estadual do Funcionário de Escola
Os funcionários de escola do Paraná comemoraram neste 7 de agosto o seu dia. A
data foi instituída no Paraná em 2010, por meio
da Lei 16.423, de autoria do Dep. Professor
Lemos, para lembrar o papel dos funcionários
como educadores.
A partir de 2009, os funcionários de escola, desde que cumpridos os requisitos de
formação e habilitação, também passaram a
integrar uma das categorias profissionais dos
educadores - juntamente com professores e
especialistas em educação.
A mudança – fruto de lutas da categoria – foi consagrada na Lei 12.014/2009, que
altera o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDB), para caracterizar
os profissionais da educação conforme habilitações próprias. Também nos últimos anos os
funcionários de escolas no Estado acumularam
importantes conquistas, como o plano de carreira e o ProFuncionário.
Muito mais, contudo, precisa ser feito.
“Entre as reivindicações apresentadas pela
APP-Sindicato ao governo estão o reconhecimento da graduação para os agentes educacionais I e da pós-graduação para os agentes
educacionais II, pagamento do auxílio transporte, aumento do auxílio-alimentação”, disse o secretário de Funcionários da APP, José
Valdivino de Moraes.

CONQUISTA HISTÓRICA
Pedagogas e readaptados passam a ter direito a hora-aula
As pedagogas, pedagogos, professoras e
professores readaptados conquistaram - após
uma intensa luta liderada pela APP-Sindicato
- uma importante vitória: o direito de ter suas
jornadas de trabalho contadas em hora-aula.
O anúncio do reconhecimento foi feito pela

Secretaria de Estado da Educação (Seed) no
último dia 29. Para efetivar o direito, foi publicada a Instrução Normativa 002/2011 (veja
no site da APP: www.appsindicato.org.br). O
documento passou a regulamentar a medida
nas escolas da educação básica.

Eleições da APP: conheça as chapas em disputa pela direção estadual
As eleições para a escolha da nova direção estadual da APP-Sindicato, bem como das direções dos 29 núcleos regionais da entidade, além de Conselho Fiscal e representantes de município,
acontecerão no dia 22 de setembro. Os veículos da entidade abrem espaço para que as chapas estaduais apresentem à base suas propostas de atuação. Veja abaixo:

