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O maior sindicato do 
Paraná e um dos maiores 
representantes da luta pela 
educação pública do Brasil 
tem uma novidade para você, 
sindicalizado(a): foi pen-
sando no bem-estar dos(as) 
filiados(as), que a APP-Sindi-
cato produziu o cartão do(a) 
sindicalizado(a).

O cartão começa a ser en-
tregue pelos Correios na casa 
dos(as) educadores(as) sindi-
calizados(as). A identificação 
dará acesso aos eventos e 

Muitos(as) brasileiros(as) 
já sabem que a reforma da 
Previdência de Jair Bolsona-
ro vai reduzir o valor das apo-
sentadorias, principalmente 
dos(as) mais pobres, e au-
mentar o tempo de trabalho 
para conseguir se aposentar.

O que nem todos já co-
nhecem são os inúmeros 
prejuízos embutidos no pro-

jeto, como a restrição do 
acesso ao abono salarial 
PIS/Pasep. Com a aprovação 
da reforma, só no Paraná 
70% vai perder esse bene-
fício. O levantamento é do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese).

Atualmente, todos os(as) 
trabalhadores(as) com carteira 

assinada e remuneração mé-
dia anual de até dois salários 
mínimos têm direito ao abono 
salarial. Com a alteração pro-
posta pelo governo Jair Bolso-
naro, apenas quem tiver renda 
média anual igual ou inferior a 
R$ 1.364,43 terá direito.

Segundo o estudo do 
Dieese, com a regras vigentes 
1,472 milhão de paranaenses 

estariam aptos a receber o 
abono salarial, mas com a 
reforma, 1,006 milhão perde 
o direito. Apenas 466 mil pas-
sariam a reunir as condições 
para sacar o benefício. Em 
328 dos 399 municípios pa-
ranaenses, mais da metade 
dos(as) trabalhadores(as) 
perderá o direito ao benefí-
cio, alerta o estudo.

serviços do Sindicato, bem 
como a uma série de convê-
nios já existentes e outros 
que estão sendo fechados 
para atender a categoria.

Caso não receba o cartão 
em casa, entre em contato 
com o seu Núcleo Sindical 
para atualizar os seus dados 
e pedir a sua via.

Lembrando que hoje, a 
APP-Sindicato tem convênio 
médico com com a Unimed e 
um convênio de assistência 
dental com a DentalUni, que 

Categoria começa a receber cartão 
do(a) sindicalizado(a)

Com reforma da Previdência, 7 em cada 10 vai 
perder o abono salarial no PR

Professores(as) e funcionários(as) filiados(as) a APP-Sindicato receberão em casa a sua identidade sindical

Em 328 dos 
399 municípios 
paranaenses, mais 
da metade perderá o 
direito ao benefício, 
alerta o estudo 
do Dieese

dispõem de tabelas especiais 
para quem é sindicalizado(a). 
Outras parcerias estão sendo 
firmadas e serão divulgadas 
em breve por meio dos canais 
oficiais do Sindicato.

APP-Sindicato reforça, 
todos os anos, a importância 
da sindicalização. É a adesão 
voluntária dos(as) educado-
res(as) que sustenta a luta 
pelos direitos da categoria. 
É por meio da contribuição 
que o Sindicato se mantém 
em defesa funcionários(as), 

professores(as) e aposenta-
dos(as), sindicalizados(as) 
presentes em todos os mu-
nicípios do Paraná.

Sindicalize-se!

Pode sindicalizar-s e 
qualquer professor(a) ou 
funcionário(a) de escola da 
rede estadual e também 
educadores(as) nos municí-
pios onde a APP-Sindicato 
representa os(as) trabalha-
dores(as) da educação. 

A adesão pode ser feita 
pela internet, em cada um 
dos 29 Núcleos da APP-Sin-
dicato, com nossos(as) diri-
gentes ou na sede estadual 
do Sindicato. A contribuição 
mensal voluntária pode ser 
feita em débito em conta, 
desconto na folha de paga-
mento, cartão de crédito ou 
boleto bancário. Confira no 
site os valores e as informa-
ções sobre o processo de 
sindicalização.


