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“A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade
é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os
elementos essenciais à continuidade do sistema.”
Milton Santos (2001)

A escola perversa
Por Ratinho Junior e Feder

5%

Sem conexão

9

Punição

Autoritarismo Engessamento

X

Padronização

X

Adoecimento

Controle

X

Vigilância

Fechamento
Escola

Fechamento
E. M.

Precarização

Fechamento
Turma

36

Denúncia

“Sem essas fábulas e mitos, este período histórico não existiria como é.
Também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se torna violento
e tirânico porque é servido pela violência da informação.”
Milton Santos (2001)
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Por uma outra escola possível.
Rumo ao centenário de Paulo Freire
(1921-2021)

Editorial | Por Hermes Silva Leão (Presidente da APP-Sindicato)
“A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade
tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que
atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou
indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização.”
Milton Santos (2001)

Arte: Divulgação CNTE

O

ano letivo de 2019 levou nossa
categoria a se defrontar com
a verdadeira face de uma
proposta muito semelhante à descrita
pelo saudoso geógrafo brasileiro Milton Santos na obra “POR UMA OUTRA
GLOBALIZAÇÃO”, lançada em 2001.
O primeiro ano dos governos Bolsonaro (PSL) e Ratinho Junior (PSD) foi
marcado pela aplicação de um projeto que expõe a face mais perversa
da inconclusa história da educação
pública brasileira.
No plano nacional a nomeação de
um ministro da educação assumidamente alinhado com uma proposta
ideologizada de perseguição ao processo de construção do conhecimento
identifica o pior período da história da
educação no Brasil.
No Paraná o governador Ratinho
nomeou como Secretário da Educação
e Esporte o empresário paulista Renato
Feder e deu a ele as condições para
compor uma equipe com um número
expressivo de lideranças alinhadas
com a reforma empresarial da educação, nos levando a um dos piores períodos da história da educação pública.
Ainda no primeiro semestre de
2019 a APP-Sindicato aprovou um documento intitulado “MANIFESTO POR

UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA
– CONTRA O PROJETO DO GOVERNO
DO PARANÁ DE MERCANTILIZAÇÃO”,
no qual denunciou a gestão de tutoria
implementada pela Seed que visa o
controle, a vigilância e a punição em
detrimento ao pedagógico.
Para este ano letivo de 2020 nossa
tarefa coletiva é imensa e vai exigir a
contribuição de todas e todos na medida das possibilidades de cada um:
barrar o desmonte do ensino médio
e impedir a continuidade da aplicação
dessas medidas que, além de serem
consideradas ilegais, desmontam a
autonomia pedagógica das escolas e,
sobretudo, o papel fundamental da
ação da(o) professora(or).
Por sua vez, o Movimento Pedagógico Latino-Americano nos convoca a
uma jornada de lutas rumo ao centenário de nascimento do patrono
da Educação Brasileira, Paulo Freire
(1921/2021). Afirmar nossa defesa da
Educação Pública, da Democracia e da
necessária resistência ante os avanços
da visão mercantilista sobre os direitos
do povo é apostar na nossa força em
afirmar que um outra escola para um
outro mundo é possível e necessário.
Boa luta a Todas e Todos!
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Governo Ratinho Junior (PSD) completa
um ano de retrocessos na educação
O que há para comemorar?

O

novo governador do Paraná foi eleito
na esperança - inclusive com o voto de
confiança de boa parte dos(as) educadores(as) - que ofertaria melhores condição de
trabalho, segurança, saúde, educação e desenvolvimento social.
Na educação, a expectativa era pelo restabelecimento do clima de tranquilidade nas escolas, a fim de possibilitar condições propícias de
aprendizagem e ensino. Havia um clamor geral
pela capacitação e valorização profissional, bem
como pelo investimento em infraestrutura adequada, escolas bem cuidadas e com equipamentos necessários para a boa prática de ensino-aprendizagem. Afinal, saíamos de um período
de notícias como as da Operação Quadro Negro,
o calote na data-base e o Massacre de 29 de
abril. Duros golpes nas escolas e na carreira que
quase nos tiraram a esperança de dias melhores
para a educação pública do Paraná.
Infelizmente o que aconteceu nestes últimos
12 meses da atual gestão não está muito longe
da realidade do período Beto Richa e Jaime Lerner (para quem está a mais tempo nas escolas).
Vemos a continuidade de uma política de desvalorização de professores(as) e funcionários(as),
ataques à autonomia das escolas e interferência no trabalho destes(as) profissionais. Métodos
e práticas utilizadas em empresas têm sido trazidas para as nossas escolas como se elas fossem
verdadeiros depósitos de crianças e jovens ou
centros de treinamento com o único objetivo de
atingir índices e metas.

Prova Paraná
Ao colocar o megaempresário paulista Renato Feder à frente da Secretaria de Estado de Educação (Seed), Ratinho Junior deu um recado: iria
encarar as escolas públicas como empresas e,
portanto, prevaleceria a lógica do melhor resultado com o menor custo. O resultado da qualidade da educação foi medido por uma avaliação de
português e matemática para ranquear escolas
de acordo com o desempenho. Ao mesmo tempo, professores(as) e pedagogos(as) tiveram sua
jornada de trabalho aumentada (sem ganhar
mais por isso) e todos(as) os educadores(as) ti-

veram ano a ano seus salários reduzidos (já que
aqui a data-base, a Lei do Piso e a aplicação do
mínimo regional aos funcionários(as) não foram
respeitados).

Jornada de pedagogas
Foi neste primeiro ano de governo que a Seed
determinou que, para cada padrão de 20 horas,
os(as) professores(as) pedagogos(as) e professores(as) readaptados(as) devem permanecer 5
horas a mais nas escolas.

Manutenção das ilegalidades na
distribuição de aulas
O governo tem punido educadores(as) que
apresentam atestados médicos e outras licenças. Com isso, professores(as) têm sido obrigados(as) a negligenciar os cuidados com a própria
saúde para não serem prejudicados(as) no processo de distribuição de aulas. É urgente que a
próxima Resolução exclua qualquer ilegalidade
e punições aos(às) professores(as) que tiveram
afastamentos previstos em lei.

Eleição de diretores
Foi também neste governo que as eleições
democráticas para diretores foram atropeladas.
Ratinho Junior e o secretário Renato Feder decidiram prorrogar o mandato de diretores(as) e
abriram brechas para que, nos próximos anos,
permaneçam nas direções apenas aqueles e
aquelas que não manifestarem discordância com
as políticas neoliberais do atual mandato. O poder de escolha, que antes era da comunidade escolar, agora está atrelado à vontade do governo.

Fim da licença especial
Os(as) professores(as) perdem o direito à licença especial. Mesmo com toda pressão do Sindicato, o governo conseguiu colocar a população
e os(as) parlamentares contra a categoria ao pu-

blicizar a licença de 3 meses como um benefício
ilegítimo dos(as) servidores(as).

Aprovação da Reforma
da Previdência
Para garantir a aprovação da PEC da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, Ratinho Junior repetiu mais um feito do ex-governador Beto Richa e usou a força policial contra
os(as) servidores(as). A alteração do local de votação da Assembleia para a Ópera de Arame e a
fidelidade de sua base aliada (maioria no Plenário) garantiram alterações na aposentadoria do
funcionalismo. Agora, professores(as) e funcionários(as) terão que trabalhar mais para se aposentarem ganhando menos.

Ameaça de fechamento de
escolas e turmas
No último bimestre do ano pelo menos 15 escolas e uma centena de turmas dos anos iniciais
do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos estiveram ameaçadas de fechar. A pressão
da comunidade escolar e os sucessivos apelos
do Sindicato junto à Seed garantiu a manutenção de boa parte destas vagas. A APP-Sindicato
segue acompanhado o início do novo ano letivo
para que estudantes e educadores(as) não sejam prejudicados com a “otimização” de turnos
e turmas propostas pelo governo.
Ainda assim, entramos em 2020 com fé, resistindo e trabalhando por melhores condições
de trabalho e aprendizado para nossos estudantes. Pois afinal, como estampamos na agenda da
APP-Sindicato deste ano:
“Será uma luta infinita e as vitórias que
conquistamos nos permite imaginar novas
liberdades (...)”, Angela Davis
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Ratinho, Feder e o desmonte da
educação pública
M
arcado por ataques aos(às) servidores(as), além de acentuar o processo de
desmonte do serviço público, Ratinho Junior (PSD) terminou o primeiro ano de gestão demonstrando seu real objetivo: Sucatear o serviço
público. Na educação, o programa de Ratinho e
seu secretário da pasta, Renato Feder, têm se baseado em valores meritocráticos, visando gerar
números e resultados, além de formar uma juventude pautada no individualismo e no consumismo, deixando de lado o papel humanizador
da educação.
A partir destas políticas, os(as) trabalhadores(as) da educação têm sofrido com constantes
cobranças, ao mesmo tempo que aumenta o ataque a direitos da categoria. As metas instauradas
por Feder estão precarizando o trabalho, piorando as condições de atuação nas escolas e semeando um grau de insegurança muito grande.
O presidente da APP-Sindicato, Professor Hermes Leão, detalha algumas ações do governo
que têm gerado grande desgaste para professores(as) e funcionários(as) de escola. “Entre as medidas estão a redução do investimento na educação, o que gera uma grande precarização no
trabalho. O aumento da jornada de trabalho de
professores(as) e professores(as) pedagogos(as)
e ausência de reajustes salariais decentes. Para
além das questões de trabalho, Ratinho promove
ainda a ausência de uma proposta educacional
que promova uma transição para uma política de
organização escolar que seja mais adequado, como a redução do número de alunos por turma”.
A falta de formação continuada também auxilia no processo de defasagem na educação, já que
Ratinho não promove um projeto eficaz de capacitação, ficando restrito apenas a pequenos eventos. Hermes Leão destaca que o impacto destas
ações no presente e a médio prazo é uma piora
nas condições de trabalho, que pode gerar uma
alta taxa de adoecimento. “entendemos que as
políticas de Feder e Ratinho aprofundam o adoecimento da categoria. Então esta é uma preocupação central que temos sobre os direitos dos(as)
professores(as) e funcionários(as) de escola.
Além dos ataques à educação, Ratinho volta
a sua atenção para os Sindicatos e visa destruir
as organizações de trabalhadores(as). Ao final do
ano de 2019, o governador assinou um decreto que obriga que os(as) servidores(as) ou apo-

sentados(as) a recadastrar novamente todos(as)
aqueles que contribuem com o sindicato.
“Neste período é muito importante que professores(as) e funcionários(as), efetivos ou temporários, se reúnam nas escolas e no Sindicato.
Seja na defesa do Sindicato como espaço de proteção dos direitos dos trabalhadores(as), seja na
defesa do estado democrático de direito e direitos sociais ou na luta por uma educação pública
de qualidade”, reforça o Professor.

Empresário da educação
CEO da Multilaser, empresa nacional do ramo
de tecnologia e herdeiro do grupo Elgin, outra indústria do ramo de eletrodomésticos brasileira,
Renato Feder, personifica o projeto de educação
que Ratinho defende, baseado em uma concepção empresarial, em que os resultados tem mais
valor que uma educação pública de qualidade e
a valorização dos(as) profissionais da educação.
Agindo com uma linha de cobrança, Feder trabalha para quebrar a autonomia pedagógica das
escolas, sem demonstrar sensibilidade sobre a
pauta dos(as) trabalhadores(as) da educação.
“Não se vê na ação ou no discurso do secretário uma defesa dos(as) trabalhadores(as), pelo
contrário, é um nível de cobrança desconsiderando as péssimas condições de trabalho que temos na rede pública. Então a postura desta gestão é muito grave e de aumento cada vez maior
dos riscos da segurança, tanto dos trabalhadores, como um grau de cobrança que impacta nos
estudantes”, destaca Professor Hermes.

Alinhamento com
o governo federal
Ratinho segue como um dos principais aliados do governo Bolsonaro (Sem Partido). Seguindo os mesmos planos do governo federal,
o governo estadual retirou direitos como a licença especial, além de aprovar com medidas
autoritárias uma reforma da previdência, reduzindo drasticamente a segurança previdenciária
dos(as) servidores(as). O presidente do Sindicato reforça que o governador usa de um discurso populista, sem de fato priorizar a melhora na
qualidade da educação.

“Assim como o presidente, Ratinho também utiliza do discurso da importância da
educação pública, mas sem a contrapartida
de uma ação que valorize a educação, como
investimentos. Nenhuma das medidas aprovadas por Ratinho favorece as condições de
trabalho que são necessárias para promover
um processo de ensino e aprendizagem de
qualidade”, destaca Hermes Leão.

Ataque aos(às) PSS’s
Os(as) trabalhadores(as) contratados(as) pelo
regime de Processo Seletivo Simplificado (PSS),
que estão entre os(as) trabalhadores(as) que
mais sofrem com a precarização, estão sofrendo com mais insegurança por parte das políticas
de Feder. O secretário da Educação promoveu
um processo de exclusão de trabalhadores(as), o
qual gerou demissão de funcionários(as).
Contrariando aquilo que havia se comprometido com o Sindicato, Feder demonstra uma falta
de entendimento dos direitos dos(as) trabalhadores(as), desrespeita os(as) trabalhadores(as)
do Estado e acirra a insegurança no ambiente
escolar. “Foi utilizado um método com total ausência de critérios, jogando uma responsabilização para cima da gestão escolar, muito perigosa, grave e completamente desrespeitosa. Então
nós estamos denunciando, tanto pela forma, que
consideramos ilegal, quanto do ponto de vista
que é um contrato precarizado”, conta o presidente da APP-Sindicato.
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Um basta à Prova Paraná
Cleiton Costa Denez
Secretaria Educacional
Ana Carolina Dartora
Secretaria da Mulher Trabalhadora e direitos LGBT

A

pós um ano da gestão de tutela1 do Governador Ratinho Junior e do Secretário de educação, o empresário Renato Feder, sobre as
escolas da rede pública do Paraná torna-se explícito
o projeto de educação em curso. A rede estadual de
ensino do Paraná se submeteu, durante todo o ano
letivo de 2019, aos mecanismos de tutela, controle, vigilância, punição2 e esvaziamento pedagógico,
dando lugar a um projeto de apropriação e dominação3 empresarial da educação pública. Projeto este avalizado, orientado e financiado por fundações
empresariais e think tanks4. E, sem dúvidas, a espinha dorsal do projeto empresarial para a educação
pública do estado é a Prova Paraná.
Aplicada em quatro edições no ano letivo de
2019, todo aparato instalado na SEED e NREs
orientaram um conjunto de medidas de tutelamento nas escolas em torno de forçar futuros
resultados de indicadores externos com o fim de
mascarar a realidade educacional, prejudicando
a rotina escolar e o aprendizado e impondo padrões de avaliação. A terceira edição da prova,
aplicada em 29 de setembro de 2019, contou com
uma errata em que 11 das 20 questões continham
erros, demonstrando o despreparo e falta de legitimidade de um grupo empresarial que pretende
tutelar, avaliar e ranquear nossas escolas.
Testes padronizados com forte apelo técnico-científico de legitimação tem grande aceitação
no senso comum. Porém é necessário explicitar
que a Prova Paraná não representa o projeto e a
qualidade que almejamos para educação pública

que defendemos. Pelo contrário, além do reducionismo pedagógico que o formato estandardizado carrega em si, uma vez que desconsidera a
complexidade de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, existem objetivos de verticalização, de responsabilização e de culpabilização
pelo fracasso escolar.
Freitas (2018) lembra que em vez de cuidar da
remoção das condições que impedem o setor público de ampliar sua qualidade (instalar turmas menores, promover concursos públicos, estimular formação continuada, melhorar a estrutura física das
escolas, etc), essa política também não reconhece
os limites estruturais da ação da escola e prega a
definição de “padrões” que permitem a “elevação
da régua” nos testes Sentell (2018). As escolas podem apresentar muito mais que resultados em indicadores externos, só não o fazem pelas limitações
que determinados governos de viés ideológico empresarial, como o de Ratinho Junior, as impõem.
Tal projeto de estandardização, ranqueamento, responsabilização e culpabilização fracassaram em outros países como o Chile, o México e
os EUA com a experiência das charters schools5,
como destacado por Freitas (2018). De acordo
com estudos da UFJF (2020) os EUA registram indicadores de desenvolvimento significativamente
abaixo de outros países ricos em decorrência das
peculiaridades da rede de assistência social - os
programas sociais são paliativos e não universais,
diferente de países onde a qualidade dos serviços
sociais é reconhecida, e entre estes serviços está
a educação. No entanto, esse desconhecimento
sobre a pobreza no país e as falhas do sistema de
segurança social, incluindo o direito à educação
dos cidadãos não é compartilhada por todos(as).
A trajetória implantada em outros países, como lembra Freitas (2018), nos remete a algumas
questões primordiais: temos direito de submeter
gerações de crianças e jovens à experimentação

massiva, sem que tenhamos suficiente evidência
que apontem a ausência de impactos negativos
sobre os(as) estudantes e alguma possibilidade
concreta de sucesso nestas políticas? Quais riscos
são suportáveis em um empreendimento que trata da formação humana?
Insistimos, assim, na necessidade de derrotar
o projeto empresarial nas escolas paranaenses
com o contínuo e sistemático boicote à Prova Paraná. Não é possível concentrarmos demasiado
trabalho em algo desnecessário, vazio e que não
trará os resultados que almejamos para a escola
pública paranaense, como a ampla formação do
sujeito para a autonomia, a humanização e a cidadania. É necessário um basta à Prova Paraná!
Referências:
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão.
Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
FREITAS, Luis Carlos de. A reforma empresarial da
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Boitempo, 2018.
SENTELL, Will. You might be shocked to see your
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A tutela é a autoridade que determinados atores assumem sobre outros¸ segundo o dicionário de língua portuguesa: Que é responsável por salvaguardar alguma coisa; responsabilidade legal que alguém
assume, representando legalmente quem não atingiu a maioridade e etc. Ao assumir políticas de tutelamento sobre a educação, o governo assume uma postura de controle, entendendo que as escolas e seus
profissionais são incapazes, rompendo com a autonomia pedagógica e com as gestões democráticas, inclusive inibindo a ação e a criatividade pedagógica. Ver Miguel (2018) sobre.
2
Em FOUCAULT (1987) é possível compreender a sofisticação da modernidade dos aparatos de controle e vigilância aplicada às prisões, indústrias e escolas para moldar os corpos dos indivíduos com a
docilização para sujeição da vontade e controle da produção de energia individual, a inovação sempre a serviço do capitalismo.
3
“Para que o Estado exista, os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder” (WEBER, 1982, p. 99). A dominação burocrática e legal passa por uma revisão sofisticada com as
plataformas digitais, o que temos é o aprimoramento dos métodos para o máximo e rígido controle reafirmando a burocratização a partir dos meios digitais.
4
Grupo/centro de conhecimentos, informações e estratégias (exemplo: Vetor Brasil, Fundação Lemann) que buscam influenciar a partir de sua base de dados e matriz filosófica e ideológica as decisões privadas
e governamentais em diferentes esferas e temas, como o educacional. A estratégia dos think tanks é subsidiar os governos e as iniciativas privadas para fundamentar e legitimar as ações políticas com técnica e
conteúdo para controle dos processos em uma rede de influencia complexa. Consultar mais sobre: Freitas (2018, p. 133) e Viseu & Carvalho (2018).
5
Escolas mantidas com recursos públicos e geridas por grupos da iniciativa privada. Ver Freitas (2018).
1
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Direito a educação pública universal
é ameaçada pelas reformas

C

om a ruptura institucional de 2016, a educação pública foi uma das primeiras políticas
públicas a ser atacada, tendo como um dos
primeiros atos do governo a publicação autoritária da medida provisória do Ensino Médio, gerando revoltas e protestos em todo país. No Paraná
tivemos ações em todos os núcleos negando a
medida e também dos/as estudantes, que realizaram um forte movimento de ocupação de escolas
em protesto ao que se anunciava de desmonte.
Tivemos, ainda, a aprovação da BNCC do ensino fundamental que provocará reducionismo
curricular, empobrecendo de forma comprometedora a qualidade do ensino paranaense.
Os debates sobre estas duas políticas educacionais continuam durante o ano de 2020. O
Referencial curricular do Paraná para o Ensino
Fundamental (BNCC) será novamente discutido

+ organização em 5 itinerários formativos: definidos pelo gestor e não pela escola; 40% dos
municípios tem apenas 1 colégio; condições
físicas, materiais, tecnológicas precárias com
escolas sem laboratórios, bibliotecas e outras
necessidades; cerceamento ao direito universal de conteúdos; formação de professores.

nas escolas com a revisão dos PPPs, mas graças à mobilização da categoria por meio da APP-Sindicato o CEE-PR reviu os prazos, garantindo
a participação da comunidade na construção de
uma proposta curricular que dialogue com a realidade de cada escola.
Em 2020 o CEE-PR irá fazer o debate da regulamentação das diretrizes curriculares do
ensino médio e por isso devemos estar atentos
em nossas escolas. Dentre os muitos problemas, denunciamos:

Devemos estar atentos/as às orientações da
APP sobre nossas ações para barrar o desmonte
da rede pública no estado.

+ Ampliação da carga horária provocará o fim
do ensino noturno;
+ inserção da Educação a Distância (EaD);
+ figura do “notório saber”, que descarta a
presença do/a profissional com formação
educacional.

PRECISAMOS EXIGIR: Gestão Democrática;
Investimento em Educação; Garantia de formação geral e pública; Garantia de infra-estrutura nas escolas; Prioridade para o Ensino
Médio Público;
Fonte: www.cnte.org.br

APP-Sindicato é movimento
é luta, é resistência!

A

história tem demonstrado que a classe
trabalhadora avança e resiste quando organizada e o sindicato é, sem dúvida, uma
das melhores ferramentas de organização e luta.
Os 72 anos da APP são a prova de que um sindicato forte é fundamental na construção de direitos. Nossa luta permanente garantiu conquista
aos trabalhadores/as e influenciou na qualidade
da educação paranaense. Os últimos anos têm
sido de resistência, como podemos constatar nas
publicações da APP, e assim continuaremos para
barrar os ataques que a conjuntura atual impõe.
Somos do debate coletivo, de instâncias ocupadas por dirigentes democraticamente eleitos/
as, presentes em todas as escolas públicas da rede estadual. Organizamos também trabalhadores/as em mais de 200 redes municipais. SOMOS
GRANDES, SOMOS FORTES, SOMOS APP!
A escola pública pede socorro. Vivemos em
tempos de mercantilização da educação. Ela tornou-se um produto, alvo de cobiça por lucro fácil
para empresários do mercado educacional, em
nome de um modelo de modernidade que explora

e assedia trabalhadores/as e estudantes. Esta política educacional compromete o futuro de milhões
de estudantes paranaenses. Precisamos nos preparar, 2020 será um ano que vai exigir de nós muita luta e resistência para barrarmos o projeto empresarial da educação no Paraná. A educação não
é mercadoria, nossas escolas não podem estar no
balcão de negócio do empresário Renato Feder.
Não vamos nos calar. Nosso movimento e
nossa luta trazem conquistas coletivas e individuais, isto é política, é movimento sindical.
Por isso é imprescindível que na semana pedagógica toda escola eleja comissões sindicais
escolares. São os dirigentes sindicais, das comissões escolares, que coordenam o movimento no chão da escola. Vamos precisar usar toda
a nossa capacidade de comunicação, é preciso
conversar com os/as colegas sobre nossas condições de trabalho, com os/as estudantes sobre
as políticas educacionais que afetam a qualidade da educação. Participar do Conselho escolar,
das decisões sobre os rumos da escola e suas
atividades pedagógicas, culturais e esportivas e

as ações do Grêmio estudantil. É preciso ser sujeito da comunidade escolar.
Ocuparemos todos os espaços com nossas vozes e pautas em defensa da educação pública de
qualidade. Isso é possível porque o movimento
sindical é plural, coletivo, solidário e agregador.
A escola e o sindicato são lugares de movimentação, de criação de desafios, de construir o futuro,
pois QUEM LUTA EDUCA, EDUCAÇÃO LIBERTA!
Neste momento em que o governador Ratinho
Junior (PSD) faz um dos maiores ataques às associações e sindicatos de servidores, impossibilitando a
contribuição sindical no consignável, é momento de
nos unirmos para fortalecer nosso sindicato e defender nossas organizações das garras desses que
querem enfraquecer nossa luta para destruírem
nossos direitos sem serem questionados/as.
É hora de reforçar a sindicalização, a representação por local de trabalho, a participação
nas instâncias decisórias do sindicato, as mobilizações, mantendo vivo o diálogo nas escolas.
“Quem não se movimenta não sente as correntes
que o aprisiona!” (Rosa Luxemburgo).

Jornal
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Rede Municipal | 2020, um ano pra lutar!
Márcia Aparecida de Oliveira Neves
Secretária Executiva de Assuntos Municipais
da APP-Sindicato
Celso José dos Santos
Secretário de Assuntos Municipais da APP-Sindicato

O

ano de 2020 será marcado pela força e
organização das Redes Municipais para
superar os desafios de aprovação da nova lei do FUNDEB,em tramitação na Câmara e no
Senado, cujo consenso entre especialistas, movimentos sociais e sindicais e partidos políticos
é tornar permanente o fundo, aumentar a participação da união (de 10% para 40% até 2031),
o que resultaria em significativa ampliação de
recursos públicos para todos os estados e mais
de 4 mil redes municipais. Um grande salto para
a melhoria da Educação Pública cujo maior obstáculo é o Governo Federal que já declarou ser
contrário ao projeto.

Outra frente de luta será a reforma da previdência, agora no âmbito municipal. O Estado do
Paraná de forma truculenta promoveu a retirada
de direitos dos servidores e servidoras públicas
do estado, sem sequer aguardar a tramitação da
PEC Paralela.O governo Ratinho Junior (PSD) elevou de 11% para 14% a alíquota de contribuição
dos servidores/as, inclusive aposentados/as, aumentou a idade mínima de aposentadoria e aumentou o tempo de contribuição mínima.Agora
muitos municípios tentarão fazer o mesmo. Precisamos estar vigilantes, acompanhando e monitoramento das Câmaras Municipais desde a sua
primeira sessão, Além da imediata criação de um
Grupo de Estudos sobre o tema.
Na defesa da implantação do PSPN, a Secretaria de Assuntos Municipais em conjunto com a
secretaria de Assuntos Jurídicos, organizou uma
nota técnica, protocolada em todas as prefeituras,
explicitando a correta forma de aplicação do reajuste anual do Piso Salarial do magistério, que foi
atualizado em 12,84% (doze vírgula oitenta e qua-

Carlos Augusto Abicalil, ex-deputado federal e ex-presidente da
CNTE, em palestra no IV Seminário Estadual de Municipais.

tro por cento), passando, desde 1º de janeiro de
2020, para R$ 2.886,15, para uma jornada de até
40 horas. Valor este autoaplicável e vinculado aos
índices entre níveis e classes constantes nos respectivos Planos de carreiras. E este, ainda, é um
ano eleitoral, o que exigirá um grande debate com
os/as futuros/as prefeitos/as e vereadores/as para
assegurar nossos direitos a valorização dos profissionais da educação e a defesa da escola pública.
À luta, Trabalhadores e Trabalhadoras
das Redes Municipais!

Funcionários(as) em Foco

O

ano de 2019 foi muito desafiador e 2020
não será diferente. Exigir respeito ao trabalho que nós funcionários e funcionárias
de escola realizamos será tarefa central. Para tanto precisamos estar organizados(as) para lutar
unificadamente por concurso público, condições
de trabalho e valorização profissional. E nós organizamos nossa luta através da APP-Sindicato.
Mas é na escola, no nosso local de trabalho,
que compartilhamos sonhos, desejos e anseios
com nossos colegas. Onde nos fortalecemos enquanto coletivo para que, através do Sindicato,
possamos canalizar nossa luta.

Por isso os dias de formação e planejamento
coletivo são tão importantes. O debate pedagógico proposto para os dias 3 e 4 de fevereiro deve envolver todos os educadores e educadoras,
pois o ato de educar é realizado por cada sujeito
em nossas escolas, sejam professores(as) ou funcionários(as). Debater sobre o dia a dia do trabalho que realizamos está intimamente ligado à
nossa identidade de profissionais da educação.
E, para isso, precisamos formação de qualidade.
A escola e o sindicato são espaços construídos
por pessoas e nós somos e seremos um farol de resistência, pois quem luta educa e a Educação liberta.
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