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A lutA pelA educAção públicA de quAlidAde continuA!

pressão da categoria faz governo 
apresentar propostas

conquistas são frutos de intensa mobilização

desrespeito à 
saúde do servidor

cartão vermelho para os 
Jogos escolares do paraná

Trabalhadores e trabalhadoras em educação mantêm estado de greve para 
fiscalizar o cumprimento das propostas do governo

A sucessiva troca de secretários da Secretaria de 
Administração e Previdência prejudica o diálogo sobre a 
saúde dos servidores e servidoras do Estado

A última assembleia estadual da APP-Sindicato, realizada 
no dia 9 de março de 2013, suspendeu o início da gre-
ve. A categoria acompanha a aprovação dos projetos de 

lei que oficializam a ampliação da hora-atividade e a alteração 
no Plano de Carreira dos(as) funcionários(as). A APP-Sindicato 
continua na luta pela melhoria das condições de trabalho e 
remuneração justa para toda categoria. Suspender a greve, 
prevista para o dia 13, não indica que a luta acabou! 

Agora, as iniciativas são em outras frentes, tais como: a 
fiscalização das sessões legislativas, atividades nas escolas, 
com pressão junto aos(as) deputados(as) estaduais e federais, 
manifestações alinhadas ao calendário da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) – incluindo a 
paralisação no dia 24 de abril – e o ingresso na Justiça para o 
recebimento do retroativo do Piso e com a expansão da Cam-

A APP une forças com o Fórum das Entidades 
Sindicais (FES) na Campanha de Valorização pela 
Saúde dos(as) Servidores(as) e reivindica especial e 

urgente atenção para resolver problemas do atual sistema 
de saúde, o SAS. O FES está desde 2012 em reuniões 
com o Departamento de Assistência à Saúde (DAS/
Seap) e aguarda, da nova secretária de Administração 
e Previdência (Seap), Dinorah Nogara, o parecer formal 
sobre a revisão do sistema em sua totalidade. 

Hoje, o sistema custa ao governo mais de R$ 120 
milhões/ano e atende de forma precária, lenta e insu-
ficiente. Outro agravante é que a Seap teve, de 2010 
até 2013, sucessivas trocas de secretários na direção 
da pasta (iniciou o governo sob direção de Luiz Eduardo 
Sebastiani, que foi substituído por Jorge De Bem, e agora 
assume Dinorah Nogara). Como é nova na pasta, a se-
cretária pediu às entidades, no início de março, um prazo 
de 40 dias para avaliar o projeto. 

Conheça as reivindicações do FES para a pauta 
“Saúde do Servidor”:

• Um novo projeto de atendimento, descentralizado e 
gerido de forma paritária entre governo e servidores.
• A criação do Fundo da Saúde e a inclusão de 
todos(as) os(as) servidores(as) - independente do 
vínculo com o Estado.
• Debates sobre a proposta de coparticipação.
• A inclusão de dependentes.

panha de Valorização com ênfase na Saúde e Condições 
no Trabalho. A categoria precisa estar unida para consoli-
dar as conquistas alcançadas nestes últimos meses.

:: data-base para todos os (as) servidores (as) - Con-
quista: os(as) servidores(as) receberão, em maio, o reajuste 
geral que variará entre 6,1 e 6,5%. A APP está, junto como o 
Fórum das Entidades Sindicais (FES), na luta pelo ganho real 
para todos os servidores(as) estaduais e reivindica o mesmo 
aumento que será dado ao salário mínimo regional, de 12,6%.

:: pSpn - Conquista: o governo também implementará o rea-
juste do Piso Nacional do Magistério e os(as) professores(as) 
receberão um aumento de 7,115% no mês de maio (reajuste 
com o valor da data-base já incluso). A APP já ingressou com 
uma ação judicial para conseguir os retroativos.

:: equiparação - Conquista: Em outubro será paga a última 
parcela da equiparação para os professores, de aproximada-
mente 3,4%. Esse percentual foi calculado tendo em vista a 
reposição da data-base, em maio, prevista para o conjunto 
dos servidores. Com isso, se corrige uma distorção histórica 
nos salários dos(as) professores(as) do Paraná, mas a luta por 
ganhos reais continua!

:: Hora-atividade - Conquista: nossa mobilização for-
çou o governo a refazer a leitura da jornada para hora-
aula e não hora-relógio, como chegou a anunciar. Os(as) 
professores(as) terão, em julho, ampliação para 30% e 
os 33,3% para o início do ano letivo de 2014.

:: plano de carreira dos funcionários –  Foi também 
graças à pressão da categoria que o governo enviou à 
Assembleia Legislativa o projeto de alterações no plano 
de carreira dos funcionários(as) nos termos negociados 
com o Sindicato. A proposta contempla ainda direito ao 
recesso de final de ano, garantia do concurso de remo-
ção, regulamentação das atribuições e o novo dispositivo 
para progressão, que possibilita o avanço de até três clas-
ses (qualificação e desempenho). Já em agosto deste ano, 
todos(as) os(as) funcionários(as) de escola terão avanço 
de uma classe, o que significará um incremento de 3,8% 
nos salários, além da data-base.

compromiSSo ASSumido tem que 
Ser cumprido!
Confira a cópia dos projetos de lei 
que estão em tramitação na Alep. 
A APP acompanhará as votações 
e fará as mobilizações necessárias 
para a aprovação, o mais rápido 
possível, das resoluções que ga-
rantem os 33,3% de hora-ativi-
dade e o reconhecimento à gra-
duação e pós-graduação dos(as) 
agentes educacionais I e II.

A categoria não participará da edição 2013 
dos Jogos. A decisão é uma manifestação de 
descontentamento com a imposição da nova 
Matriz Curricular e também por um conjunto de 
insuficiências na organização dos jogos.

A mobilizAção continuA

16 de abril – Dia de debate nas escolas (preparatório para o 
dia 24 de abril).
22 e 23 de abril – Atividades nas Câmaras Municipais com a 
apresentação da pauta nacional.
24 de abril – Paralisação Estadual e Nacional com caravanas 

a Brasília (ocupação do Congresso Nacional) e no Paraná, 
realização de atos com ênfase na pauta da Saúde.
22 a 26 de abril – Visitas aos gabinetes dos(as) 
Deputados(as) Federais para entregar a carta-compromisso 
na campanha pela valorização da educação.

Acompanhamento da tramitação dos projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná.


