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7 DE AGOSTO, DIA DE COMEMORAÇÃO E LUTA!

Funcionário e funcionária de escola, 
parabéns pelo seu trabalho!

A luta continua!

Celebrar a data é contribuir para o fortalecimento e reconhecimento social da profissão

Inclusão do reajuste ao PSPN é o próximo passo na para a conquista de ganhos reais

T rabalhadores e trabalhadores da Educação. Essa é a de-
nominação que abrange a totalidade de profissionais que 
atuam no funcionamento de uma escola. A manutenção 

da infraestrutura escolar e preservação do meio ambiente, a 
alimentação e interação com os(as) educandos(as), o apoio à 
administração escolar e atividades operacionais, operação de 
multimeios e equipamentos laboratoriais são as funções que 
formam, junto com o ensinar e aprender, uma das instituições 
sociais mais importantes na sociedade: a escola.

Por isso, reconhecer o trabalho e o papel de cada um(a) 
desses agentes do saber é fundamental para a nossa grande 
campanha de valorização da Educação. Uma das formas de 
agradecer aos(às) profissionais que atuam no dia a dia da es-
colas é celebrando o dia 7 de agosto! 

N o início de 2013, duas grandes batalhas dos 
funcionários(as) de escola somavam-se à luta da 
APP: reconhecimento da graduação e especialização 

para o Quadro de Funcionários da Educação Básica (QFEB) 
e proposta de criação de um curso superior específico para 
os(as) agentes educacionais.  

Essas bandeiras impulsionaram a categoria. A intensa 
mobilização sindical fez delas duas importantes ações que 
marcaram o primeiro semestre de 2013. A primeira foi a 
aprovação da do Plano de Lei Complementar 156/2013 que 
trouxe, entre outros, o reconhecimento da graduação e pós-
graduação na carreira dos(as) funcionários(as). 

A segunda já está em pleno andamento. A criação de um 
curso superior de tecnólogo em processos escolares é objeto 
de trabalho da secretaria de funcionários da APP, representa-
da pelo diretor Valdivino de Morais, que trabalha com a Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 
e com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) na formulação do 
curso que atenderá profissionais da educação de todo o país, 
no modelo presencial e a distância (EAD). “O momento é de-
cisivo no ponto de vista do conjunto da luta dos educadores. 
Para os próximos 10 anos podemos adiantar que a carreira 
dos funcionários será cada vez mais promissora, porque bus-
camos alinhar com todo o país um processo de formação e 
plano de carreira que unifique a carreira dos nossos agentes 
com o plano dos professores. É um longo processo de pers-
pectiva e luta”, adianta o secretário. A organização do curso 
está em fase adiantada, será apresentada ao Ministério da 
Educação (MEC) ainda este ano e a previsão é para iniciar 
2014 com a oferta de quatro mil vagas no curso tecnólogo.

No Paraná, a data foi instituída em 2010, por uma lei 
estadual que homenageia os(as) agentes educacionais. 
O dia 7 de agosto foi escolhido porque foi nesta data que 
em 2009 o então presidente Lula sancionou uma lei fe-
deral reconhecendo os(as) funcionários(as) como profis-
sionais da Educação. 

A data é, para a direção da APP-Sindicato, uma ho-
menagem justa aos(às) trabalhadores(as), profissionais 
que desenvolvem uma atividade relevante para o nosso 
Estado. Para comemorar e lembrar os avanços obtidos 
nos últimos anos na luta pelo reconhecimento e valori-
zação dos funcionários de escola, esta edição do Jornal 
Mural homenageia vocês. Parabéns!

A aprovação da Lei do plano de carreira possibilitou um 
ganho salarial de até 19% para o agente I (calculando o avan-
ço de cinco classes) e, de até 26,6%, para o(a) agente II (com 
o avanço de até sete classes), possível com a apresentação 
do diploma de pós-graduação. 

3,8% - Para garantir um ganho real, a APP-Sindicato revindi-
cou que dentro das mudanças no QFEB fosse incluído o avanço 

de uma classe para todos(as). Conforme a lei, este avan-
ço está previsto para o mês de agosto. Vamos cobrar!

Piso - APP defende que a forma mais justa de equi-
paração salarial é o parâmetro adotado no Piso Salarial 
Profissional Nacional, hoje aplicado somente aos pro-
fessores. Para isso, busca a incorporação em definitivo 
dos(as) agentes educacionais ao PSPN.

No Dia do(a) Funcionário(a) de escola, a APP-Sindicato convoca 
toda a categoria, professores(as) e funcionários(as) do Paraná 
para a Mobilização Estadual. O ato público acontecerá em 
Curitiba, às 9 horas da manhã, em frente à Secretaria do Estado 
da Fazenda. (Avenida Vicente Machado, 455, bem no centro da 
cidade).  A organização do deslocamento está sendo feita pelos 
Núcleos Sindicais (NS) da APP, portanto, para participar basta 
solicitar informações no NS com os dirigentes locais.

Iremos às ruas reivindicar:

1. Pagamento das promoções e progressões em atraso;
2. Um sistema de atendimento à saúde dos(as) servidores(as);
3. Concurso público para funcionários(as) de escola;
4. Enquadramento dos(as) aposentados(as) ao nível II;
5. Alterações nos contratos PSS;
6. Pagamento do 0,60% do PSPN;
7. Debate democrático da matriz curricular.

Participe conosco! Essa luta é de todos(as) nós!

7 de agosto é dia de comemoração e luta!

Segue o embate por ganhos reais

MObILIzAÇÃO ESTADUAL. ATENÇÃO, 
FUNCIONáRIOS(AS) E pROFESSORES(AS)


