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Nós escolhemos a educação
Fernando Haddad e Jair Bolsonaro disputam o principal cargo do país. 

É necessário analisar os projetos e optar por defender a educação pública.

A APP-Sindicato é reconhecida pela luta em defesa da educação pública 
e dos direitos da categoria que representa. Nos últimos anos, sofremos 
muito com governos que decidiram, politicamente, retirar direitos dura-
mente conquistados. 

No Paraná, o governo Richa (PSDB) tentou, sem sucesso, acabar com nos-
sas carreiras, porém reduziu arbitrariamente o investimento em educação, 
deixou de realizar concursos públicos, reduziu salários, reduziu a hora-ati-
vidade e deu calote na reposição salarial dos(as) servidores(as). 

No governo federal, após o impeachment da ex-presidenta Dilma Roussef, 
Temer adotou a pauta do mercado e da elite, aprovando a Reforma Traba-
lhista, Reforma do Ensino Médio, congelamento de investimento público 
por vinte anos, principalmente em saúde e educação e a Reforma da Pre-
vidência (ainda não votada).

Diante desse cenário, professores(as) e funcionários(as) organizados em 
torno do Sindicato, elaboraram, através da realização de plenárias regio-
nais e estadual, uma pauta da educação pública para os próximos anos. 

É com base neste documento e nas defesas históricas que sempre fizemos 
durante estes 71 anos de história, que a APP-Sindicato convoca a categoria 
a refletir sobre os projetos de educação dos candidatos neste segundo tur-
no. Nosso projeto de educação pública está em risco: terceirização, demis-
são de servidores públicos, extinção de carreiras, privatização e educação 
à distância são ameaças ao nosso dia-a-dia na escola.

Confira, reflita e seja atuante na defesa do projeto de governo que atenda 
a necessidade da maioria do povo brasileiro e que esteja sintonizado com 
a proposta de um Brasil solidário, inclusivo, justo e fraterno.
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Nós defendemos a educação pública.
Confira o que propõe cada candidato!
No dia 28 de outubro, iremos 

fazer a nossa escolha sobre 
quem será o presidente do 

Brasil nos próximos quatro anos. A 
APP-Sindicato, neste segundo turno, 
convida novamente à reflexão. Se lu-
tamos pela manutenção e ampliação 

de direitos, e também para que nos-
sos estudantes tenham acesso a uma 
escola pública de qualidade, não po-
demos aceitar propostas de governo 
que desrespeitem esses princípios. 

Ao longo de seus 71 anos, A APP-
-Sindicato construiu suas defesas ba-

Tema A defesa da 
APP-Sindicato e da CNTE Haddad (PT) Bolsonaro (PSL)

Fim do serviço 
público e demissão 
de professores(as) 
e funcionários(as) 

das escolas

Defendemos os serviços públicos e 
seus(suas) trabalhadores(as), somos 
contra todas as formas de privatização, 
desregulamentação ou precarização. 
Defendemos a valorização dos(as) 
profissionais da educação, o ingresso 
através de concurso público, formação 
e carreira destes(as) profissionais, 
fortalecendo o caráter público, laico, gratuito 
e de qualidade da educação brasileira. 
Somos contra o fim da estabilidade.

Compromete-se com a garantia da 
estabilidade  no serviço público.

Defende o fim do serviço público, abrindo 
espaço para a terceirização e privatização 
da escola pública.

Fim da 
aposentadoria 
e dos direitos 
trabalhistas

Somos contra a reforma trabalhista de 
Temer que retira direitos. Somos contra a 
reforma da previdência, defendemos uma 
Previdência Pública e a universalização dos 
benefícios sociais.

Compromete-se a revogar a reforma 
trabalhista e garantir direitos, é contrário a 
reforma da previdência apresentada pelo 
governo Temer.

Propõe criar uma nova carteira de trabalho 
regida por contrato individual e sem as 
garantias da CLT, votou a favor da reforma 
trabalhista de Temer e contra direitos 
(férias e FGTS) para as domésticas. Defende 
a reforma da previdência que ameaça 
acabar com as nossas aposentadorias.

Imposto de Renda

Defendemos uma reforma tributária 
solidária com justiça social, simplificação, 
transparência e combate à sonegação; 
ampliando as alíquotas dos impostos sobre 
herança e para os(as) mais ricos(as), que hoje 
pagam igual os mais pobres.

Propõe uma reforma tributária e bancária 
mais justa aos mais pobres com isenção de 
Imposto de Renda a quem recebe até cinco 
salários mínimos. 

Equipe econômica do candidato propôs 
cobrar 20% de imposto para todos, 
independente da renda. Assim, quem 
ganha dois salários-mínimos pagaria valor 
proporcionalmente igual quem ganha 
30. Também defendeu recriar a CPMF ou 
formas análogas de impostos.

Privatização do 
Ensino

Defendemos a escola pública, gratuita 
e de qualidade com ampliação dos 
investimentos públicos para assegurar a 
melhoria da qualidade de ensino. A gestão 
das escolas públicas não deve ser entregue 
para outras instituições, tais como, 
militares, sistema S, organizações sociais 
(OSs) e/ou terceirizadas.

Propõe aumentar o investimento na área 
com um novo método, mais justo, de 
distribuição dos recursos para todas as 
escolas públicas do país, além de recompor 
a destinação de royalties e outras riquezas 
da exploração de petróleo para a educação.

Pretende firmar parcerias público-privadas, 
priorizando o repasse de verbas públicas 
para as escolas particulares. 

seadas na categoria e na democra-
cia. A escola pública que queremos é 
formulada coletivamente nas nossas 
assembleias, plenárias, seminários e 
congressos e isso está sob ameaça. 
Este material é baseado em todo este 
processo e também referendado pe-

lo Conselho Estadual, composto por 
representantes de todos os núcleos 
sindicais. Podemos, com isso, afirmar 
que o programa de governo apresen-
tado pelo candidato Jair Bolsonaro 
não representa o nosso projeto de 
escola pública.



3
Jornal

30 de Agosto
Outubro/2018

Tema A defesa da APP-Sindicato 
e da CNTE Haddad (PT) Bolsonaro (PSL)

Recursos para a 
educação

Defendemos o aumento no investimento 
na  educação pública. Atrasar salários, 
sobrecarregar educadores(as) com 
redução de hora-atividade, não repor 
funcionários(as) e não oferecer condições 
de ensino e aprendizado é sucatear a 
educação e desvalorizar o(a) profissional.

Propõe revogar a lei que congela os 
investimentos públicos por 20 anos e vai 
investir 10% do PIB em educação , além de 
retomar as metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação.

Votou a favor do corte de gastos públicos, 
principalmente com saúde e educação e 
é contra o aumento do investimento em 
educação pública.

Fechamento de 
escolas e turmas

Defendemos a manutenção e ampliação 
do número de escolas, garantindo aos(às) 
estudantes espaço físico de aprendizado e 
lazer, laboratórios bem equipados, merenda 
de qualidade e ampliação do acesso.

Propõe ampliar o tempo de permanência 
das crianças e dos(as) jovens na escola e 
implementar um programa de inclusão 
digital a partir do primeiro ano do 
ensino fundamental. 

Propõe implementar a educação a distância 
desde o Ensino Fundamental (6 a 14 anos) 
até o Ensino Superior, com o objetivo de 
baratear custos.

BNCC (Base 
Nacional Comum 

Curricular)

Defendemos uma concepção de educação 
pública que vise a emancipação humana, 
na perspectiva da classe trabalhadora, 
com currículo fundamentado nas DCEB 
(Diretrizes Curriculares Estaduais da 
Educação Básica), voltado à formação 
humana, que garante a discussão e o 
combate de todas as formas de violência 
e preconceito. Somos contrários a uma 
avaliação de resultados nacional que não 
leve em conta as características de cada 
região ou escola.

Propõe a revisão da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) com foco na formação 
cidadã, para a vida e o trabalho.

Propõe eliminar o legado de Paulo Freire 
da  educação. Propõe, também, incorporar 
a educação à distância desde o Ensino 
Fundamental e Médio na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

Reforma do Ensino 
Médio

Somos contra a Reforma do Ensino 
Médio em curso, que dificulta o acesso 
e a permanência de estudantes, torna 
tecnicista o ensino público, decreta o fim 
de diversas disciplinas, desvaloriza os(as) 
profissionais da educação e promove o 
avanço privatista sobre a educação básica.

Propõe revogar a Reforma do Ensino Médio 
criada de forma autoritária por Temer.

Votou favorável a Reforma do Ensino 
Médio, como propôs o governo Temer e 
não pretende revogá-la.

Lei da Mordaça

Defendemos um ambiente escolar 
democrático, plural e autônomo, com 
espaço de liberdade e pensamento 
crítico, com respeito às profissões dos(as) 
educadores(as), com a participação de 
pais, mães, responsáveis e estudantes na 
definição do projeto político-pedagógico de 
cada escola.

Compromete-se a respeitar o princípio 
constitucional da “liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber”, para formar 
cidadãos(ãs) pensantes, livres, capazes de 
mudar a realidade e transformar o Brasil.

Defende a Lei da Mordaça, que tem como 
foco a perseguição de professores(as) 
através de equipes que atuariam como 
censores(as) escolares.

Referências:
 
APP-SINDICATO. Caderno de Resoluções da VIIª Conferência Estadual de Educação da APP-Sindicato: Democrática e Crítica: a Educação Pública não está à venda!. Curitiba, 2017.
________________. Plano de Lutas. IN: XII° Congresso da APP-Sindicato: Escola território de luta e resistência.. Curitiba, 2015.
________________. Pauta dos(as) Trabalhadores(as) em Educação. Organização dos trabalhadores e trabalhadoras na defesa da educação pública: A Escola Pública que Queremos.Curitiba, 2017.
http://carlosbolsonaro.com.br/pdf/plano_degoverno_jair_bolsonaro.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-quer-resgatar-educacao-moral-e-civica-no-curriculo-das-escolas.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,vice-de-bolsonaro-defende-reforma-da-previdencia-ainda-este-ano,70002475653
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1913223-bolsonaro-quer-militarizar-ensino-no-pais-e-por-general-no-mec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/vice-de-bolsonaro-mourao-critica-13o-salario-e-fala-em-reforma-trabalhista-seria.shtml
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/09/vice-de-bolsonaro-quer-o-fim-da-estabilidade-no-servico-publico
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/08/bolsonaro-diz-que-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-deve-ser-jogado-na-latrina-1014145442.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/20/guru-economico-de-bolsonaro-defende-mais-impostos-para-os-pobres/
https://extra.globo.com/noticias/brasil/vice-de-bolsonaro-classifica-13-de-jabuticaba-defende-reforma-trabalhista-seria-23106882.html
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EXPEDIENTE

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
Presidente: Hermes Silva Leão | Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira | Assessor de Comunicação: Tiago Tavares Somma 
| Jornalistas: Fabiane Lourencetti Burmester (4305–PR), Gelinton Batista (8027-PR) e Uanilla Pivetta (8071–PR) | Diagramação: Rodrigo Romani Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de 
Souza | Monitor de redes e mídias sociais: Luan Pablo Romero de Souza. Impressão: WL Impressões | Tiragem: 60mil exemplares. 

Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Secretário de Formação Política-Sindical e Cultura], Celso José dos Santos [Secretário de Assuntos 
Municipais], Clau Lopes [Secretário Executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Claudinei Pereira [Secretário Executivo de Comunicação], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo Educacional], Elizamara Goulart Araújo [Secretária de 
Sindicalizados(as)], Joana Darc Franco Bertoni [Secretária Executiva de Saúde e Previdência], Joselisa Teixeira de Magalhães [Secretária de Política Social e Direitos Humanos], Lirani Maria Franco [Secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos 
LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Secretário de Comunicação], Marcia Aparecida de Oliveira Neves [Secretária Executiva de Assuntos Municipais], Maria 
Madalena Ames [Secretária de Administração e Patrimônio], Mario Sergio Ferreira de Souza [Secretário de Assuntos Jurídicos], Nádia Brixner [Secretária de Funcionários(as)], Paulo Sérgio Vieira [Secretário Executivo de Formação Política-Sindical 
e Cultura], Ralph Charles Wendpap [Secretário de Saúde e Previdência], Simone Checchi [Secretária de Política-Sindical], Taís Mendes [Secretária Educacional], Tereza Lemos [Secretária de Organização], Valci Maria Matos [Secretária de Aposenta-
dos(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças]. 

APP–Sindicato

@appsindicato

appsindicato.org.br

@appsindicato

Urnas confirmaram, 
Richa Nunca Mais

O resultado do primeiro turno 
das eleições comprovou que 
aqueles(as) que ficam em cima 

do muro ou votam projetos contrá-
rios aos(às) trabalhadores(as) serão 
rejeitados(as) pelos(as) eleitores(as). 
Foi o que aconteceu com pelo menos 
20 dos(as) 21 candidatos(as) não elei-
tos(as) e que foram deputados(as) na 
legislatura anterior ou que estão no 
exercício do cargo atualmente.

Na maioria dos casos, esses(as) po-
líticos(as) foram apoiadores(as) de Beto 
Richa (PSDB). O ex-governador dispu-
tou uma vaga ao Senado, mas foi re-
cusado de forma esmagadora pela po-
pulação, principalmente por conta das 
maldades de seu governo contra os(as) 
educadores(as) e escândalos de corrup-
ção, como a Operação Quadro Negro 
que investiga desvios de dinheiro da 

educação. Além do que, novas denún-
cias levou o ex-governador à prisão.

Já o candidato Ratinho Junior 
(PSD), mesmo tendo declarado pu-
blicamente “fidelidade canina” a Ri-
cha, feito parte do governo que tem 
perseguido educadores(as), atacado 
direitos dos(as) trabalhadores(as), e 
sendo membro de um dos partidos 
da famosa “bancada do camburão”, 
que colaborou para o massacre de 29 
de abril de 2015, foi o escolhido pe-
los paranaenses, já no primeiro tur-
no, como governador do Paraná para 
o período de 2019 a 2022.

Durante a campanha eleitoral, 
Ratinho não compareceu à sabatina 
da APP-Sindicato para ter seu plano 
de governo confrontado e apresen-
tar suas propostas para a educação 
pública. Ele enviou uma carta justifi-
cando a ausência e dizendo ter lido a 
pauta dos(as) trabalhadores(as) publi-
cada pelo Sindicato e ter visto “muitos 
pontos que temos em comuns para 
ser conquistados” [sic]. 

No mesmo documento, o futuro 
governador também afirmou que, 
no seu governo, direitos como data-
-base, hora-atividade e PDE vão con-
tinuar condicionados e limitados pela 
questão orçamentária. O argumento 
não é muito diferente do utilizado pe-
la gestão Richa. 

Diante desse quadro e às véspe-
ras do segundo turno da eleição pre-
sidencial, a união da categoria será 
fundamental para fortalecer a luta 
em defesa da educação pública e de 
qualidade para todos(as). 

No Estado, o caminho é de resis-
tência, busca de diálogo e cobrança 
aos governos e poderes para que a 
pauta de reivindicações possa avan-
çar. No cenário nacional, a luta é con-
tra a candidatura que representa a 
substituição dos livros pela violência, 
da pedagogia pelo autoritarismo, o 
fim da liberdade de aprender e ensi-
nar, a continuidade da política do go-
verno Temer de desmonte e precari-
zação da educação pública.

Recado serve de alerta 
para quem ataca direitos 
dos(as) trabalhadores(as)

O que Ratinho prometeu?
Data-base: discutir e planejar reajuste com as categorias, mas limitado a LRF e teto dos gastos;
Hora-atividade: instituir grupo para estudar as questões legais e a necessidade de recursos;
PDE: instituir grupo para estudar as questões legais e a necessidade de recursos; retomar parcerias com universidades;
SAS: melhorar e ampliar em todo o Estado a rede de atendimento;
FUNCIONÁRIOS(AS): não faz qualquer menção aos(às) funcionários(as) de escola em seu plano de governo.

KIT GAY
É MENTIRA!

Saiba mais sobre o 
polêmico material Escola 

sem Homofobia.

O projeto queria apenas 
educar adolescentes e 
pré-adolescentes sobre a 
diversidade sexual.

O objetivo era combater a 
violência por homofobia, 
não “promover” nenhum 
comportamento!

O projeto, aprovado pela 
UNESCO por ser apropriado, 
foi vetado pelo governo em 
2011 e, desde então, nunca 
mais entrou em pauta!

Nunca foi usada nenhuma 
imagem sexual no projeto. 
O livro mostrado por 
Bolsonaro na TV nunca 
fez parte do projeto.

O material está online 
para você conferir no site 
novaescola.org.br.

Não seja enganado 
pelas fakenews.

Acesse www.
obrasilfelizdenovo.
com/fakenews e 
espalhe a verdade.


