
Jornal Especial da APP-Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública do PR JULHO de 2017

ED
IÇ

Ã
O
 E

SP
EC

IA
L

Jornal 30 de Agosto

APOSENTADOS(AS)

APP-Sindicato @appsindicatoappsindicato.org.br @appsindicato

Fo
to

: A
lin

e 
D
’a
vi
la
 d

e 
Li
m
a

Educadores(as) aposentados(as) com-
põem um segmento de grande importân-
cia para a APP-Sindicato e são os(as) res-
ponsáveis diretos(as) por conquistas his-
tóricas da educação no Paraná. Repre-
sentam mais de 36% dos(as) sindicaliza-
dos(as) da APP e se organizam em Cole-
tivos Regionais - em alguns casos, muni-
cipais. Também desenvolvem ações for-
mativas e participam das atividades do 
sindicato, coordenadas pelas Secretarias 
Regionais de Aposentados(as).

Além disso, a APP-Sindicato conta 
com a Secretaria Estadual de Aposen-
tados(as) e o Coletivo Estadual de Apo-
sentadas(os) para organizar a luta por 

novos direitos e pela manutenção dos 
já conquistados. A APP também busca 
o engajamento nas lutas por políticas 
públicas para a população idosa como 
programas, projetos e ações que garan-
tam princípios constitucionais e que 
combatam as discriminações, negli-
gências, abusos, maus tratos e omissão. 

Para realizar seu trabalho, a APP-Sin-
dicato foi buscar inspiração no Buen 
Vivir, conceito de povos originários la-
tino-americanos - Quíchua, Aimará e 
Guarani. O Buen Vivir é um modo de 
viver e “(...) trata-se de uma convivên-
cia comunitária intercultural e sem as-
simetrias de poder. É um modo de vi-

ver sendo e sentindo-se parte da comu-
nidade, com sua proteção e em harmo-
nia com a natureza, diferenciando-se 
do ‘viver melhor’ ocidental, que é indi-
vidualista e que se faz, geralmente, às 
expensas dos outros e, além disso, em 
contraponto à natureza”, como expli-
ca a pensadora latino-americana, Isa-
bel Rauber.

Refletir sobre o modo de viver é um 
importante passo para buscar harmo-
nia e qualidade nas ações e relações co-
tidianas dos(as) educadores(as). Valori-
zar o trabalho daqueles(as) que se dedi-
cam há anos é também valorizar a luta 
que constrói a educação de qualidade.

Lutar por educação de qualidade é também pensar em quem a constrói
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   Agenda 2017
Formação - A APP-Sindicato organiza cursos de for-
mação para aposentados(as), em conjunto com a UFPR. 
Os cursos são compostos por participação na etapa 
regional da Conferência de Educação, reuniões dos 
Coletivos Regionais de Aposentados(as) e tarefas não 
presenciais. As aulas presenciais serão realizadas em 5 
módulos, com temas sobre a previdência social, Buen 
Vivir, saúde da pessoa idosa e outros. Inscrições nos 
Núcleos Sindicais da APP.

Conferência Regional e estadual de educação – É 
importante a participação de todos(as) na VII Confe-
rência Regional de Educação, com o tema “Democráti-
ca e Crítica: a Educação Pública Não Está à Venda”. As 
conferências regionais acontecem até meados de julho. 
Inscrições nos Núcleos Sindicais da APP.

eleições da APP-Sindicato - APP-Sindicato realiza seu 
processo de eleições gerais no dia 19 de setembro de 
2017. Serão eleitas as diretorias estadual, regionais, re-
presentantes de município e para o Conselho Fiscal.

Reforma da Previdência: todos(as) 
contra o fim da aposentadoria

Em um cenário de ataque aos direitos 
da classe trabalhadora, o governo federal 
apresenta a proposta de reforma da Pre-
vidência Social. A APP-Sindicato é contra 
uma reforma que retira direitos conquista-
dos historicamente e contribui para o au-
mento da desigualdade social no país. 

Veja porque a APP-Sindicato é contra 
a Reforma da Previdência: 

- O objetivo final da reforma é reduzir 
a população que tem acesso aos benefí-
cios previdenciários e os valores de bene-
fícios pagos.

- Propõe uma alteração profunda no 
Regime Geral da Previdência Social (para 
trabalhadores(as) da iniciativa privada) e 
nos Regimes Próprios de Previdência So-
cial (servidores(as) públicos(as) da união, 
estados e municípios).

- Define novas regras que dificultam a 
aquisição do benefício e regras de transi-
ção mais duras que as existentes no mo-
delo atual.

- O impedimento das pessoas mais ido-
sas de se aposentarem pode resultar na 
criação de uma reserva no mercado de tra-
balho, aumentar a competição por vagas e 
a degradação dos salários.

- Caso o(a) trabalhador(a) consiga se 
aposentar, será bastante improvável que 
consiga a integralidade do benefício a que 
teria direito.

- Equiparar a idade de homens e mu-
lheres para aposentadoria desconsidera a 
dupla/tripla jornada de trabalho das mu-
lheres. Sem contar a informalidade, os bai-
xos salários e a maior taxa de desemprego. 

- O aumento da idade, o trabalho forte-
mente desgastante, a entrada precoce no 
mercado de trabalho farão com que boa 
parte dos(as) trabalhadores(as) do campo 
morram antes de chegar à idade de acesso 
ao benefício. 

- Ignora que o segurado especial é uma 
política estratégica para manutenção da 
população no campo, especialmente para 
a produção de alimentos. 

- Ao mesmo tempo em que dificulta o 
acesso aos benefícios da Previdência, tam-

bém aumenta as restrições ao acesso ao 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

- Não propõe medidas para rever as re-
núncias fiscais e nem os débitos/sonegação 
junto à Previdência.

- De um total de 103,4 milhões de pes-
soas na População Economicamente Ativa, 
apenas 58% possuem cobertura previden-
ciária. Com a reforma, essa cobertura cai-
rá, ampliando a pobreza e a pobreza extre-
ma no médio prazo. 

- Promove políticas concentradoras 
de renda e de ampliação das desigual-
dades e da pobreza. Em 70% dos muni-
cípios, o valor dos repasses de aposenta-
dorias e pensões é maior do que o repas-
se do FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios. 

- Desfaz o pacto construído com a socie-
dade na Constituição Federal de 88, que 
garante como objetivos da Seguridade So-
cial a universalidade da cobertura e a ca-
pacidade contributiva. 

- A reforma da previdência é o exemplo 
claro da disputa pelos recursos públicos 
que está em curso na sociedade.
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Por que lutam os(as) 
aposentados(as) da educação?

Piso e data base 
(itens 01 e 02 da Pauta de Reivindicações)

Luta pela aplicação do reajuste da data base cujo índice 
é de 8,53% e, após essa aplicação, ainda fica uma dife-
rença de 6,87% para o pagamento do índice de reajuste 
do Piso Salarial Profissional Nacional.

ParanaPrevidência Pública e Democratizada 
(item 10 da Pauta de Reivindicações)

Luta por uma ParanaPrevidência pública, democratizada, 
com participação paritária entre Estado e Servidores(as).

Isenção da contribuição previdenciária 
(item 12 da Pauta de Reivindicações)

Luta por isenção do desconto de 11% de contribuição 
previdenciária com a derrubada da Lei Nº 18.370/2014.

Atendimento de qualidade à saúde dos(as) traba-
lhadores(as) públicos(as). 
(Itens 15 e 16 da Pauta de Reivindicações)

Luta pela descentralização do atendimento, gestão pa-
ritária, criação de um Fundo de Saúde, inclusão de to-
dos(as) os(as) servidores(as), independente do vínculo 
com o Estado e, ainda, um amplo debate sobre os valo-
res de coparticipação e inclusão de dependentes.

Aposentadoria Especial para pessoa com defi-
ciência (item 17 da Pauta de Reivindicações)

Luta para que a LC 142/13, que reduz o tempo de servi-
ço e a idade para aposentadoria das pessoas com defici-
ências do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
seja estendida para aos(às) funcionários(as) públi-
cos(as) do Paraná.

Enquadramento para o nível II e III da carreira 
(itens 41 e 42 da Pauta de Reivindicações)

Luta pelo enquadramento dos(as) professores(as) 
que estavam no último nível em 1996, quando foram 
criadas mais duas classes e níveis de vencimentos. 
Isto é isonomia, um princípio que defendemos no 
serviço público. 

Direito à livre organização sindical 
(item 47 da Pauta de Reivindicações)

Luta pelo direito de todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
da educação à sindicalização com desconto da contri-
buição sindical em folha de pagamento e sem necessi-
dade de senha.

Pagamento dos Precatórios
Luta para que o Estado pague os precatórios aos(às) 
aposentados(as) e idosos(as). (Lei 12.008/09 e EC Nº 
62/09).

Pauta de Reivindicações Específicas
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EXPEDIENTE

Uma produção das Secretarias de Aposentados da APP-Sindicato

• Organização: Valci Maria Mattos (Secretária Estadual de Aposentados) e Rosani Moreira (Assessora)
• Secretários(as) de Aposentados(as) da APP-Sindicato: Apucarana – Antonio José Olivo / Arapongas – Janilde Severino da Silva / Assis Chateaubriand – Alice Lívio Ranucci / 
Cambará – Pedro Paulo Teixeira / Campo Mourão – Iuquiko Tanaka F. Gonçalves / Cascavel - Dione Maria Fogaça dos Santos Barth / Cianorte – Elaine Mazoni Godoy / Cornélio Procópio 
– Odete Squibel Masceo / Curitiba Norte – Maria Alayde de Jesus Demantova / Curitiba Sul – Marta Edvirges Geron / Foz do Iguaçu – Flordivina Pereira / Francisco Beltrão – Luci Fátima 
Lourenci Padilha Chagas / Guarapuava – Zuleika Maria Mendes Lima / Irati – Adevino Leite da Silva / Ivaiporã – Zenaide May / Jacarezinho – Luiz Rui Rossito / Laranjeiras do Sul – So-
lange Pilati Ribeiro / Londrina – Rosangela Aparecida Ribeiro Gondo / Mandaguari – Izabel Irene Magini / Maringá – Marlene Pelegrin Melon / Metro Norte – Bernadete Alves de Castro 
/ Metro Sul – João Pereira de Almeida / Paranaguá – Maria Guilhermina da Luz Caetano / Paranavaí – Rieko Ishizuka Kuradomi / Pato Branco – Orilde Piaceski / Ponta Grossa – Edna 
Gonçalves dos Santos / Toledo – Edson Ferreira / Umuarama – Neusa Miguel Loureiro / União da Vitória – Eva Cardoso Nalon

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - Filiada à CUT e à CNTE. 
Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba / PR - CEP 80.230-020 | Tel.: (41) 3026-9822 | Fax (41) 3222-5261 Site: www.appsindicato.org.br.
Presidente: Hermes Silva Leão • Diagramação: Rodrigo A. Romani (DRT 7756-PR) • Gráfica: WL Impressões • Tiragem: 40 mil exemplares.

XIV Encontro Estadual de 
Aposentadas(os) da APP

Macrorregionais de 
Aposentadas(os) da APP-Sindicato

O XIV Encontro Estadual de Aposentadas(os) da APP-Sindicato foi re-
alizado em Paranaguá, em outubro de 2016. Com a participação de apro-
ximadamente 300 educadores(as) aposentados(as), o momento foi de de-
bates sobre a conjuntura nacional e estadual, a reforma da previdência, o 
Bem Viver (Buen Vivir) e temas relacionados ao cotidiano dos(as) educa-
dores(as).

Durante o mês de maio de 2017, a APP realizou cinco encontros Ma-
crorregionais de Aposentados(as) por todo o Paraná. Voltados para forma-
ção e informação, foram momentos de debate com os(as) educadores(as) 
que estão afastados(as) da vida laboral, mas continuam na ativa lutando 
pela educação.

Em torno de 700 educadores(as) dos 29 núcleos sindicais da APP-Sin-
dicato participaram e, para a secretária de Aposentados(as) da APP-Sindi-
cato, professora Valci Maria Mattos, “essa foi mais uma oportunidade para 
reforçar a contribuição de educadores e educadoras tão importantes e ex-
perientes na construção de uma educação de qualidade”.

Os debates das macrorregionais abordaram a conjuntura política, a re-
forma da previdência, o envelhecimento, a pessoa idosa na sociedade, vio-
lência, gênero, saúde e sexualidade na terceira idade, os 70 anos da APP, 
o Bem Viver (Buen Vivir), inserção da pessoa idosa nos Conselhos, além 
das pautas da categoria.
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Macro 5 - Cornélio Procópio

Macro 3 - Toledo

Macro 2 - Pato Branco

Macro 1 - Ponta Grossa

Macro 4 - Umuarama


