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Em tempos de retrocesso,
nossa luta é a maior conquista!

G

reves trazem em si um forte conteúdo mobilizador. São, em certa medida, subversões do status
quo. Por isso são combatidas pelo capital e pelo
Estado liberal, às vezes usando-se de extrema violência. Isso ganha ainda mais importância quando se vislumbra que o Paraná, o Brasil, como de resto o mundo,
vive sob uma nova ordem conservadora. Isso opera
sobre a organização dos(as) trabalhadores(as) de forma imperiosa. Uma das permissivas condições impostas está a indiferença e o desalento consigo mesmo e
com a própria humanidade e, por conseguinte, com
a luta na defesa de seus direitos. De certa forma vive-se um processo descrito pelo filósofo Lukács como
reificação, só que em vez da vida condicionada pela
técnica, tem-se a vida mediada pela indiferença, pela
desesperança. O momento é de resistência. Mas como
fazê-la neste tempo em que tudo é ruína?
A resposta veio através da unidade. Em greve desde
o dia 25 de junho, professores (as) e funcionários(as)

juntaram-se a outros servidores(as) públicos da saúde,
segurança, peritos(as) e técnicos(as) administrativos(as)
e tomaram literalmente as ruas com duas gigantes
manifestações que reuniram 20, 30 mil pessoas. O formigueiro instalou-se na Praça 29 de abril e de lá ocuparam, primeiramente a Alep no dia 9 de julho e, em
seguida, no dia 10, instalaram acampamento na porta
do Palácio Iguaçu.
Ao imobilismo, respondemos com a organização. À
indiferença, com o sentido da luta pela manutenção
de direitos. E aos poucos a unidade ganhou força
com a adesão de milhares de servidores(as) e da
própria sociedade. Foi uma greve que se construiu
no dia a dia, explorando as contradições do governo, afinal era explícito o contraste de permitir que
empresários tenham R$ 11 bilhões de renúncia fiscal ainda em 2019 e negar qualquer recomposição
salarial para categorias que estão há 42 meses sem
qualquer reposição.

Na força e na luta coletiva, fizemos com que o governo
saísse do índice zero de reajuste para uma outra proposta, ainda que insuficiente de data-base, retirada do
PLC 04/2019, reajuste para o pagamento do mínimo
regional e atualização nos valores de vale transporte e
auxílio-alimentação aos(às) funcionários(as) de escola,
por exemplo.
Sabemos que aquilo que se conquistou não é o suficiente. Mas foi o possível em tempos de retrocessos.
Haverão os que dirão que poderíamos mais. Mas a decisão tomada pela maioria dos(as) presentes na assembleia do último dia 13 definiu pela suspensão da greve,
mantendo o estado de alerta, ao aprovar uma nova assembleia da categoria dia 10 de agosto.
Que não se duvide de nossa unidade e força. Manteremos o caminho da resistência. E faremos as marchas
necessárias. Montaremos quantas tendas forem inevitáveis e onde forem necessárias. Estamos na luta!
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O nosso “formigueiro”
barrou mais uma vez
a retirada de direitos
Unidade dos servidores(as) durante a greve inviabilizou a
tramitação do PLC 04/2019 e conseguiu o descongelamento
da data-base, anúncio de concursos para diversas
categorias, entre outros itens

A

s atividades nas escolas da rede pública estadual estiveram
suspensas entre os dias 25 de
junho e 12 de julho. O motivo do fechamento total ou parcial foi a deflagração da greve dos servidores(as)
públicos(as) contra a retirada de direitos e o descumprimento de leis.
Após esgotar todas as tentativas de
negociação para que o governo Ratinho Junior cumprisse as leis e as promessas feitas na campanha e com
um agenda de ataque aos direitos,
principalmente no âmbito educacional, a categoria novamente mostrou
unidade e disposição de luta para
pressionar o governo a negociar e
conter os constantes ataques.

O que levou os(as)
servidores(as) à greve?
O governador Ratinho Junior havia prometido, em campanha, negociar o pagamento da data-base com
os sindicatos no início de governo.
Em abril foi à imprensa e disse que
não haveria reajuste para o funcionalismo. Uma paralisação geral foi
convocada e no dia 29 de abril, milhares de servidores(as) de diversas
categorias foram às ruas para que o
governo cumprisse sua promessa.
O governo, então, estabeleceu
uma comissão para debater o tema.
Os(as) representantes dos sindicatos
reuniram-se oito vezes com a equipe
do governo e apresentaram estudos
provando que era possível o pagamento da data-base de 4,94% refe-

rente a 2019 e negociação da dívida.
O governo, porém, manteve-se irredutível em não conceder reajuste.
Diante da negativa governamental, o Fórum das Entidades Sindicais
(FES), que reúne cerca de 30 sindicatos, orientou para uma greve unificada. No dia 25 de junho iniciamos a
greve já com 80% das escolas paralisadas total ou parcialmente. Vários
sindicatos passaram a realizar assembleias e a greve foi tomando corpo.
Agentes penitenciários(as), universidades, servidores(as) da saúde, foram
se incorporando ao movimento.
Na educação não foi diferente.
Os intensos ataques da Seed, com
estabelecimento de uma política
mercantilista, com aferição de resultados, provas e imposição de meritocracia, foram também “cutucando
o formigueiro”. Internamente, pressionava as categorias com ameaças de faltas e demissões. Tudo isso com a finalidade de desmobilizar
os(as) servidores(as). Como forma
de tentar ganhar a opinião pública,
o governo espalhou notícias falsas e
apresentou proposta indecente.
Nos mantivemos resistentes e
continuamos na luta. Nossa resposta às ameaças veio na forma de
duas grandes manifestações com
milhares de pessoas na capital e em
diversos atos no interior. Com isso,
conseguimos restabelecer a mesa
de negociação para que o governo
apresentasse uma nova proposta
que pudesse, enfim, ser devidamente avaliada pelas categorias.

Avançamos e cont
Organização, unidade e luta da
categoria
Professores(as) e funcionários(as), assim como
demais 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,
conversamos 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 conquistar outros pontos da pauta.

Descongelamento da data-base e
mesa de negociação entre FES
Apesar de longe do valor da dívida que o governo
tem conosco, a proposta apresentada estabelece
o descongelamento e parcelamento da data-base
referente aos 12 meses, entre maio de 2018 e abril de
2019. O governo ainda precisa apresentar proposta
de pagamento dos valores de anos anteriores e
comprometeu-se a estabelecer mesa permanente de
negociação com o Fórum dos Servidores(as) para tratar
deste e de outros assuntos.

Retirada do PLC 04/2019 e
manutenção das carreiras:
Mais devastador que o pacotaço de Richa, em 2015, e
que a PEC do fim do mundo, de Temer, este projeto
previa o congelamento de todas as carreiras e salários
pelo período de 20 anos. Condicionava o pagamento de
direitos ao aumento no percentual de investimento do
Estado que jamais seria atingido. O PLC será retirado
da pauta da ALEP e estaremos em alerta caso qualquer
proposta de retirada de direitos retorne à casa.

Eleição de diretores(as)
Ficam mantidos os critérios de escolha de
diretores(as) das escolas conforme lei vigente.
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tinuamos na luta!
PSS

A luta continua!
Os programas e projetos anunciados
pelo governo federal e pelo governo do Estado
são de mais ataques ao serviço público.

O secretário vinha afirmando que mudaria
completamente os critérios de seleção destes(as)
trabalhadores(as), aplicando um conceito empresarial
de meritocracia por descarte. Uma comissão formada
entre Seed, Comissão de Educação da ALEP e APPSindicato passarão a debater a prorrogação dos
atuais contratos de professores(as), a realização de
concurso público para contratação de estatutários(as)
e a manutenção dos atuais critérios para seleção de
temporários(as), conforme aprovado na assembleia
do último dia 13. O governo também afirmou que não
haverá demissões destes(as) trabalhadores(as) por
conta dos dias paralisados.

Atualização de salários de
funcionários(as)
Mais de 10 mil agentes educacionais I (CLAD, PrEducação,
PSS) terão complementados os salários em relação ao
salário mínimo regional, retroativos a fevereiro de 2019.
Além disso, os valores de auxílio-alimentação e vale
transporte também serão atualizados.

Concurso Público
Foi anunciado concurso para 988 professores(as). A
proposta do governo estabelece um grupo de estudos
com o FES para tratar das demandas de contratação de
servidores(as) para todas as categorias. A APP-Sindicato
defende a ampliação de vagas para mais disciplinas e
também para funcionários(as).

Saúde dos(as) servidores(as)
Na proposta apresentada, o governo do Estado
comprometeu-se com a criação de mais 8 pólos
da perícia médica no Estado, a realização de uma
Conferência Estadual sobre o tema e a formação de
Comissão para debater o sistema de atendimento à
saúde dos(as) servidores(as).

Para o próximo período ainda
teremos muito a avançar. Várias
pautas da greve precisam ser
debatidas com o governo. É o caso da retomada da hora-atividade, a jornada de professores(as)
pedagogos(as) e professores(as)
readaptados(as), Piso Nacional
do Magistério, abertura de novas turmas do PDE, entre outras. Outra batalha que teremos
é a Reforma da Previdência que
deverá ser pautada nos Estados
e Municípios. Será necessário
muita organização e luta para
barrar as alterações nas nossas
aposentadorias.
Neste momento, a greve está
suspensa. Na última assembleia
(13), em Curitiba, a maioria dos

mais de 2 mil professores(as) e
funcionários(as) decidiram que
voltarão às escolas mas para reorganizar o trabalho pedagógico
e também as mobilizações em
cada município e acompanhar o
cumprimento das propostas do
governo. Neste período, a direção
estadual do Sindicato, os comandos de greve estadual e regionais
continuarão ações de cobrança
para que os direitos da categoria
sejam respeitados.
No próximo dia 10 de agosto,
será realizada uma assembleia
da categoria para avaliar o andamento das negociações e se a
greve será retomada ou não. Por
isso, é muito importante a participação de todos(as).

4

Jornal

30 de Agosto
Julho/2019

Reforma da Previdência tira dos(as)
educadores(as) e dos pobres para dar aos ricos

A

Câmara dos Deputados concluiu no dia 12 de julho a votação em 1º turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
nº 6/2019, que trata da reforma da
Previdência. O governo precisava de
308 votos, mas conseguiu 379 deputados(as) favoráveis.
Pela proposta, Jair Bolsonaro reduz o valor do benefício principalmente para os mais pobres e aumenta o
tempo para professores(as), funcionários(as) de escola e demais trabalhadores(as) conseguirem se aposentar.
Em agosto, o texto precisa passar
por uma nova votação na Câmara, antes de ser encaminhado ao Senado. Na

etapa atual da votação, estados e municípios ficaram de fora das novas regras, mas a base do governo no Senado já se articula para fazer a inclusão.
Diga não! - Apesar de ter conseguido maioria na votação principal, o governo teve algumas derrotas, como a
rejeição da proposta de capitalização.
Isso é resultado das manifestações
que lotaram as ruas no primeiro semestre e da conscientização de que
o governo mente para levar adiante
seu projeto de destruição do serviço
público e dos direitos trabalhistas. Informe-se, pressione deputados(as) e
senadores(as) e compartilhe informações contra o fim da aposentadoria.

ESTES DEPUTADOS(AS) PARANAENSES VOTARAM A FAVOR
DA SUA APOSENTADORIA:

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| Jornalistas: Fabiane Lourencetti Burmester (4305–
PR), Gelinton Batista (8027-PR), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR) e Uanilla Pivetta (8071-PR) | Diagramação: Rodrigo Romani Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza | Editor de
vídeos: Luan Pablo Romero de Souza. Impressão: WL Impressões | Tiragem: 40mil 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], Ana Carolina Moura Melo Dartora [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 Aposentados(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças].

appsindicato.org.br
APP–Sindicato
@appsindicato
@appsindicato

