
Nº 1143 - 24 de julho de 2019

INFORME PUBLICITÁRIO

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná • Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 • Site: www.appsindicato.org.br 
• Presidente: Hermes Silva Leão • Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues • Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira • Jornalistas: Fabiane Lourencetti Burmester (4305-PR), Gelinton Batista (8027-PR) 

e Uanilla Pivetta (8071-PR). Diagramador: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza • Editor de vídeos: Luan Pablo Romero de Souza

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMITAL 

A Presidenta do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da 
rede municipal de educação de Palmital para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 01 
de agosto de 2019 às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação, na Câmara Municipal de Palmital, sito a Rua Moisés 
Lupion, n° 1001, no Município de Palmital, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Piso Salarial 2019; 
3) Retroativo do Piso Salarial 2014/2015; 
4) Prêmio Assiduidade;
5) Recondução da Contribuição Sindical.

Rosângela de Fátima Rodrigues
Presidenta do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul
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É consenso que a unidade 
e a pressão do movimento gre-
vista possibilitaram avanços na 
pauta, mas que a proposta do 
governo ainda é insuficiente e 
não contempla a totalidade das 
reivindicações.

A categoria avaliou os cená-
rios e, em assembleia estadual 
no dia 13 de julho, decidiu pela 
suspensão da greve. Uma nova 
assembleia acontece no dia 10 
de agosto para analisar os avan-
ços das negociações. Em caso 
de impasses, a categoria pode 
deflagrar novamente a greve 
como instrumento de pressão.

Por isso, a mobilização é 
fundamental para acompanhar 
as novas negociações e continuar 
pressionando o governo. Confira 
abaixo os principais avanços e 
detalhes de pontos da proposta 
apresentada pelo governo.

Organização e unidade da 
categoria - Professores(as) e 
funcionários(as), assim como de-
mais servidores(as) de diversas 
áreas entenderam a gravidade 
da situação. Estávamos prestes 
a perder mais direitos e ainda 
congelar nossos salários por 
mais 20 anos. Fomos às ruas, 
paralisamos as atividades, con-
versamos com a sociedade que 
compreendeu que nossa luta é 
justa. Arrancamos vários itens 
importantes e sabemos que esta 
nossa organização e disposição 
será necessária para os próximos 
enfrentamentos e para conquis-
tar outros pontos da pauta.

O governo menosprezou a 
organização dos(as) trabalhado-
res(as), ameaçou, tentou desmo-
bilizar. A categoria respondeu com 
unidade, mobilização, respeito e 
consciência da responsabilidade 

de quem educa o presente e o 
futuro da sociedade. O resultado 
foi uma luta que derrotou as 
mentiras do governo, fortaleceu 
as bases, reanimou as esperanças 
e recebeu o apoio da sociedade.

Retirada do PLC 4/2019 - A 
luta da categoria derrotou mais 
uma vez a tentativa do governo 
de acabar com os direitos dos(as) 
servidores(as). O PLC 04/2019 
vai ser definitivamente retirado 
de tramitação na Assembleia 
Legislativa. Esse projeto prevê 
o congelamento da data-base, 
das progressões e promoções 
por mais de 20 anos.

Reposição da greve - Com 
a grande mobilização da cate-
goria, não ocorrerão punições 
e nem serão lançadas faltas. O 
reconhecimento do direito de 
greve afasta a possibilidade de 
rescisão de contratos de PSS, 

Fazer valer, fazer cumprir: Confira os principais 
pontos da greve dos(as) servidores(as)
Trabalhadores(as) derrotaram mentiras do governo e seguem mobilizados(as) na luta por seus direitos

descontos salariais, retiradas de 
aulas extraordinárias e restrições 
a avanços, progressões e promo-
ções. O sindicato também asse-
gurou a autonomia das escolas 
para organização do calendário 
de reposição dos dias de partici-
pação na greve.

Data-base descongelada 
- A luta da categoria permitiu 
o descongelamento da reposi-
ção salarial. O índice de 4,94%, 
referente a data-base de 2019, 
será parcelado e seu pagamento 
não ficará mais condicionado ao 
crescimento da receita corrente 
líquida, como o governo tentou 
impor no início da greve. As ne-
gociações e a mobilização sobre 
esse item continuam.

PSS - A pressão da categoria 
permitiu o cancelamento da 
agenda criada pela atual ges-
tão da Seed com o objetivo de 

burocratizar a contratação de 
professores PSS. Uma comissão 
será instituída entre sindicato, go-
verno e deputados para debater 
e deliberar sobre o tema. A APP-
-Sindicato defende a manutenção 
dos atuais critérios para seleção 
de professores(as) PSS, defende 
a valorização dos funcionalismo 
público e cobra a realização de 
concurso público para o preen-
chimento dos cargos.

Reajuste do auxílio-alimen-
tação e do vale-transporte - A 
luta da categoria possibilitou o 
reajuste, retroativo a abril de 2019, 
do auxílio-alimentação (para to-
dos os funcionários que recebem 
menos que dois salários mínimos, 
753 PREd, 283 Clad e PSS) e do 
vale-transporte (para 10.480 fun-
cionários PSS agente I e II).

Complementação do mí-
nimo regional - A luta da cate-

goria possibilitou a correção, 
retroativo a fevereiro de 2019, 
da complementação do mínimo 
regional para os(as) funcioná-
rios(as) da educação (753 PREd, 
283 Clad, os Qfeb até a classe 7 
e todos os 7840 PSS agente I).

Concurso público - A luta da 
categoria possibilitou anúncio de 
novo concurso público para pro-
fessores(as) e professoras(as). A 
APP-Sindicato reivindica amplia-
ção de vagas para todas as disci-
plinas, buscando contemplar um 
número maior de profissionais e 
a demanda das escolas.

Mantidos os avanços na 
carreira e as gratificações - A 
luta da categoria possibilitou a 
manutenção das promoções, 
progressões, anuênios e quin-
quênios. No início da greve, o 
governo queria condicionar o 
pagamento de 0,5% de data-base 
ao fim desses direitos. A resposta 
da categoria e continuará sendo 
clara: nenhum direito a menos. 
Direito não se retira, se conquista.

Perícia médica - Resultado 
da mobilização da categoria, que 
denunciou o descaso do governo, 
serão viabilizados os pólos de pe-
rícia médica no interior do estado. 
Serão oito unidades para acabar 
com o turismo da humilhação e 
da dor que passam os servidores 
em tratamento de saúde.

Saúde do(a) servidor(a) - 
Será realizada uma Conferência 
Estadual de Saúde do Servidor e 
instituída uma comissão entre sin-
dicato e governo para buscar me-
lhorias no atendimento médico.

Eleição de diretores(as) - A 
luta da categoria impediu modifi-
cação das regras de eleição da di-
reção das escolas, assegurando o 
processo de escolha democrática.
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Protestos dos(as) trabalhadores(as) da educação reuniram milhares em defesa da 
escola pública


