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Professores(as) que 
receberam pagamen-
to do acordo direto da 
“Ação CLT” em 2019 po-
dem consultar no site da 
APP-Sindicato informa-
ções referentes a esse 
rendimento para utilizar 
na declaração anual do 
Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2020.

O valor a ser uti-
lizado na declaração 
consta na última página 
do “Resumo Geral dos 
Cálculos”, na tabela “Da 
Apuração do Imposto de 
Renda Sobre o Total dos 
Rendimentos”, item “To-
tal Corrigido Sem Juros”.

O lançamento no sis-
tema da Receita Federal 
deve ser feito na ficha 

Servidores(as) públi-
cos realizaram uma mo-
bilização para denunciar 
o Decreto 3808/2020, as-
sinado pelo governador 
Ratinho Junior, que exi-
ge um recadastramento 
dos(as) servidores(as) no 
sistema PRconsig. O ato, 
convocado pelo Fórum 
das Entidades Sindicais 
(FES), ocorreu na última 
segunda-feira (3) durante 
a primeira sessão deste 
ano da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep). 

Na prática, o reca-
dastramento promo-
verá a suspensão do 
desconto já autorizado, 
o que impactará dire-
tamente no enfraque-
cimento financeiro das 
associações e sindicatos 
que representam os(as) 

servidores(as). A medida 
limita também o acesso 
à serviços prestados por 
essas entidades, como 
atendimento jurídico, o 
uso de espaços de lazer 
e recreação e o acesso 
à convênios de saúde, 
bem como o direito a 
voto em assembleias.

No decorrer da ses-
são, o governador fez 
uma fala sob protestos 
dos(as) servidores(as), 
que acusam o governo 
de mentir sobre a atual 
situação do Estado. “A 
fala do governador, é 
uma afronta aos servi-
dores, colocando um 
Estado crescente, um 
paraíso terrestre, que 
é o que não vemos no 
dia a dia dos nossos 
trabalhos”, comentou a 
representante da coor-
denação do FES, profes-
sora Marlei Fernandes.

M a r l e i  d e s ta co u 
ainda que as entidades 
exigem a revogação do 
decreto. “Nossa presença 

aqui é para denunciar o 
Decreto 3808/2020, o qual 
é uma prática antissindi-
cal, que persegue as en-
tidades sindicais”, disse.

Extensão do pra-
zo - Os representantes 
do governo do Estado 
informaram que será 
prorrogado por 30 dias 
o prazo para que servi-
dores(as) façam a reva-

lidação da autorização 
de desconto em folha 
das mensalidades de-
vidas aos sindicatos e 
associações que repre-
sentam os trabalhado-
res(as), conforme prevê 
o decreto 3808/2020. O 
anúncio foi feito na se-
gunda-feira (3), durante 
a terceira rodada de 
negociações mediadas 

pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT). 

Tendo em vista que, 
tanto os(as) represen-
tantes dos trabalhado-
res(as) quanto o governo 
se mostraram dispostos 
a continuar a mediação 
promovida pelo MPT, 
uma nova reunião foi 
marcada para o próximo 
dia 7 de fevereiro.

viar a solicitação para o 
e-mail juridico.clt@app.
com.br, com o título “CLT 
Declaração de Imposto 
de Renda” e, na mensa-
gem, informar também 
o número do seu RG e o 
nome completo.

P o r  s e r e m  r e n -
dimentos isentos de 
tributação, os valores 
não foram incluídos na 
base de informações da 
Declaração de Imposto 
Retido na Fonte (DIRF) 
2020, entregue pelo go-
verno do Paraná.

Para o(a) profes-
sor(a) consultar a quan-
tia efetivamente rece-
bida pelo acordo direto 
da Ação CLT, deverá lo-
calizar essa informação 

complementar de Ren-
dimentos Recebidos Acu-
muladamente (RRA), ten-
do como fonte pagadora 
o Estado do Paraná, CNPJ 
76.416.940/0001-28.

A Secretaria de As-
suntos Jurídicos da APP-
-Sindicato explica que 
o Sindicato é apenas 
repassador dos recur-
sos, em cumprimento 
de decisão da Justiça, 
e, por isso, não deve ser 
declarado como fonte 
pagadora. Os cálculos 
foram elaborados pelo 
perito judicial.

O(a) professor(a) 
que encontrar dificul-
dade para acessar os 
seus dados pelo site da 
APP-Sindicato pode en-

na primeira página do 
Resumo Geral dos Cál-
culos. Quem recebeu 
com o deságio precisa 
aplicar a redução de 
40% no valor.

Acordo direto - A 
Ação CLT, como ficou 
conhecida, é um pro-
ce s s o  m o v i d o  p e l a 
APP-Sindicato contra o 
Estado pelo descumpri-
mento do piso salarial 
de professores(as) que 
trabalharam pelo regi-
me celetista entre 1988 
e 1992 na rede pública.

Após anos de luta na 
Justiça e sucessivas derro-
tas do Estado, a adminis-
tração propôs um acordo 
direto para encerrar a 
disputa e pagar os valores 

devidos aos(às) educa-
dores(as), com juros e 
correção. Os pagamentos 
iniciaram em 2018.

Quem aderiu ao 
acordo, aceitou receber 
em prazo definido e sem 
o risco de ter redução 
de 60% no valor da in-
denização, conforme 
contestação do Estado 
em tramitação na Justi-
ça e sem prazo para ser 
julgada e paga.

Na luta diária em de-
fesa dos direitos da ca-
tegoria, a APP-Sindicato 
ainda conseguiu isentar 
os(as) professores(as) 
com idade acima de 60 
anos do desconto de 40% 
na indenização, previsto 
nesse tipo de acordo.

APP-Sindicato disponibiliza 
orientações para declarar rendimentos 
da Ação CLT no IRPF 2020

Servidores(as) denunciam prática antissindical 
do governo Ratinho Junior

Consulta de dados e informações sobre o lançamento dos valores estão disponíveis no site do sindicato

Protesto aconteceu 
durante fala 
do governador 
na Assembleia 
Legislativa

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL DA 
APP-SINDICATO NÚCLEO REGIONAL DE IRATI

O Presidente do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
sindicalizados/as para Assembleia Regional Extraordinária, a 
realizar-se no dia 07/02/2020, sexta-feira, no endereço Rua Barão 
do Rio Branco, 43, Centro, em primeira convocação às 18:30 horas 
e em segunda convocação as 19 horas, com a seguinte pauta: 
1. Informes;
2. Reestruturação da direção do núcleo sindical de Irati.
3. Substituição do representante de base.

Guilherme Maier
Presidente N.S. de Irati

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSA NOVA 

A presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana 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 Balsa Nova para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 07/02, às 17h30 em primeira 
convocação e às 18h, em segunda convocação, na Escola Municipal 
Irmã Rosalina localizada na Rua Augusto Perussolo, nº514, São 
Caetano, no Município de Balsa Nova, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 1) Pagamentos do Piso Nacional do Magistério; 2) 
Plano de Cargos e Salários; 3) Assuntos Relativos a Categoria; 4) 
Eleição das Direções Municipais 5) Reajuste da Mensalidade Sindical 
6) Propostas de Mobilização; e 7) Encaminhamentos.

SIMONE BARBOSA
Presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana Sul

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUDOS DO SUL

A presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana 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 Agudos do Sul para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
11/02, às 17h em primeira convocação e às 17h30, em segunda 
convocação, no Colégio Municipal Cecília Meireles localizado na 
Rua Vereador Raulino Batista Fagundes, nº150, Bairro Centro, no 
Município de Agudos do Sul, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1) Pagamentos do Piso Nacional do Magistério; 2) Concurso 
Público; 3) Assuntos Relativos a Categoria; 4) Eleição das Direções 
Municipais 5) Reajuste da Mensalidade Sindical 6) Propostas de 
Mobilização; e 7) Encaminhamentos. 
São José dos Pinhais - PR, 03 de Fevereiro de 2020. 

SIMONE BARBOSA
Presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana Sul

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINHOS

A presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguá da APP-SINDICATO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA, as/os Trabalhadoras/
es em Educação Pública da Rede Municipal de Educação para 
Assembleia Municipal Extraordinária das/os Trabalhadoras/es em 
Educação Pública da Rede Municipal de Educação de Matinhos, a 
ser realizada, no dia 11 de fevereiro de 2020, às 17h, em primeira 
convocação e às 17h30em segunda convocação, nas dependências 
do Colégio Estadual Gabriel de Lara situado na Rua Albano Muller, 
420, Centro – Matinhos, para tratarem da seguinte pauta: 1. Pauta 
de reivindicação e mesa de negociação 2. Atualização do cadastro e 
mensalidade sindical 3. Greve Nacional da Educação 4. Calendário 
de Mobilização 5. Informes.

Maria Guilhermina da Luz Caetano
Presidente Núcleo Sindical Curitiba de Paranaguá

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTONINA

A presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguáda APP-Sindicato, 
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o 
Regimento de Eleição das  Direções Municipais  resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de 
educação de Antonina para participarem da Assembléia Municipal 
, a ser realizada no dia 11/02/2020, às 18h (dezoito horas) em 
primeira convocação e às 18h30min. (dezoito e trinta minutos), 
em segunda convocação, no auditório do Centro Estadual de 
Educação Dr. Brasilio Machado, localizado na R. Conselheiro 
Alves de Araújo, Nº 12, Centro, no município de Antonina, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta:
1) Informes;
2) Encaminhamento sobre a negociação com a PMA;
3) Mobilizações e encaminhamentos;
4) Outros assuntos.

 Maria Guilhermina da Luz Caetano
Presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguá
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Protesto na Alep denuncia autoritarismo do governo Ratinho Junior


