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Agosto / 2012

Educadores preparam grande ato
Governo trava negociação e categoria responde com calendário
de mobilizações
30 de agosto é o histórico ‘Dia
de Luto e Luta da Educação do Paraná’. Neste ano, a data coincide com
o prazo dado ao governo para atender as reivindicações da categoria. As
negociações estão travadas porque o
Estado alega problemas com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Dinheiro tem, pois a arrecadação aumentou
acima do esperado: 15,63%. O entrave está nos itens que foram incluídos
como despesa no cálculo da folha de
pagamento: Imposto de Renda e Pensionistas. Diante disso, a APP-Sindicato pressiona para que se mudem os
critérios de cálculo da LRF, a fim de
que se abra margem fiscal para implantar os reajustes.

Compromissos assumidos - O
governo do Estado se comprometeu
a dar um reajuste de 19,55% ao magistério parcelado até outubro - índice necessário para se cumprir a Lei
do Piso Salarial Profissional Nacional
(PSPN). A primeira parcela, em maio,
foi a reposição da inflação (5,1%).
A segunda parcela, de 6,66%, deveria ter vindo em julho. O sindicato também luta pela aplicação de
8,59% (que faltam para os 14,13%,
índice de reajuste real defendido
para os funcionários desde o início
do ano) nos salários dos funcionários
da educação. Além disso, ainda não
foi encaminhado o projeto de lei com
as adequações no plano de car-

reira dos funcionários e o governo está devendo promoções e progressões. A categoria também já
está alerta sobre a implantação dos
33% de hora-atividade no início do
ano que vem.
Diante deste quadro, a APP convoca
todos os educadores e educadoras
para paralisar suas atividades no dia
30 de agosto.
:: Concentração, a partir das 9h, na
Praça Santos Andrade
:: Em seguida, marcha em direção ao
Palácio Iguaçu
:: Às 14h30, assembleia geral da categoria (local está sendo definido e
será informado pelo portal da APP:
www.appsindicato.org.br).

SEMANA DO ‘30 DE AGOSTO’
28 de agosto

Panfletagem com carta aos pais e à comunidade

29 de agosto

Aulas de 30 minutos com debates nas escolas

30 de agosto
PARALISAÇÃO, PASSEATA E ASSEMBLEIA

10% do PIB para educação ameaçado
Todo avanço na
educação depende de
recursos. Hoje, o Brasil investe apenas 5,1%
do Produto Interno Bruto (PIB) nesta
área. Depois de muita pressão da sociedade civil, a comissão especial do
Plano Nacional de Educação (PNE) na
Câmara Federal aprovou, no dia 26 de
junho, a aplicação de 10% PIB nesta
área em até 10 anos.
Porém, no início de agosto, 80 deputados assinaram o recurso que leva
o Plano Nacional de Educação para discussão ao plenário da Câmara após as
eleições municipais. Essa manobra coloca em risco a aprovação do PNE ainda
em 2012 e a manutenção dos 10% do
PIB aprovados na Comissão Especial de
Educação, pois a matéria será debatida, agora, por todos os deputados, terá
de passar pelo Senado e, se receber
emendas, retornará à Câmara Federal.

Mobilização – No dia 5 de setembro,
os sindicatos da CNTE e CUT marcharão em Brasília para cobrar a aprovação imediata do PNE. Também a destinação dos royalties do Pré-sal para
o setor e o cumprimento da Lei do
Piso em todo o país. No Paraná, o ato
acontecerá a partir das 10h na Boca
Maldita, em Curitiba.
Outra forma de se mobilizar é pressionando os deputados para que estes
retirem a assinatura do recurso. Três
já retiraram. Segue, abaixo, os deputados do Paraná que assinaram o recurso. Ligue, envie email, fale com o
deputado de sua região. Reforce essa
luta nacional pela conquista de mais
recursos para a educação pública.
Andre Vargas PT/ PR:
andrevargaspt@sercomtel.com.br
Telefone: (61) 3215-5923
Fax: 3215-2923

Dilceu Sperafico PP/PR:
dep.dilceusperafico@camara.gov.br
Telefone: (61) 3215-5746
Fax: 3215-2746
Edmar Arruda PSC/PR:
dep.edmararruda@camara.gov.br
Telefone: (61) 3215-5962
Fax: 3215-2962
Nelson Meurer PP/PR:
dep.nelsonmeurer@camara.gov.br
Telefone: (61) 3215-5916
Fax: 3215-2916
Nelson Padovani PSC/PR:
dep.nelsonpadovani@camara.gov.br
Telefone: (61) 3215-5513
Fax: 3215-2513
Reinhold Stephanes PSD/PR:
dep.reinholdstephanes@camara.gov.br
Telefone: (61) 3215-5820
Fax: 3215-2820
Confira também, no portal (www.
appsindicato.org.br) da APP, a lista
dos deputados contra a educação e
seus contatos.

30 DE AGOSTO:

‘Dia de Luto e Luta da Educação do Paraná’
:: Concentração, a partir das 9h, na Praça Santos Andrade ::

