
Jornal da APP-Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública do Estado do PR AGOSTO DE 2021

An
o 

XX
IX

 –
 N

º 2
14

Jornal

30 de Agosto

O anúncio do pagamento de progressões e promoções é motivo de come-
moração entre os(as) profissionais da Educação neste mês de agosto. 
Todos os anos, sindicatos e deputados de oposição apresentam emen-

das à lei orçamentária para garantir estes direitos. A luta pelo pagamento da 
data-base e do piso salarial do magistério continua. Ambas as demandas são 
objeto de ações na Justiça já ganhas pela APP-Sindicato. A direção conclama 
os(as) trabalhadores(as) da Educação a se sindicalizarem para que possam ser 
beneficiados(as) diretamente nas execuções, sem a necessidade de contratar 
advogados(as) individualmente.

A defasagem salarial dos servidores públicos do Paraná beira os 30%, es-
tima Marlei Fernandes, integrante da coordenação do do Fórum das Entidades 
Sindicais (FES). “O Governo do Estado afirma que não há recursos, mas a asses-
soria do Fórum já provou que há margem para a concessão não apenas das 
promoções e progressões, mas também da data base, além da possibilidade 
de discutir o retroativo dos últimos seis anos”, afirma. O arrocho salarial dos(as) 
servidores(as) prejudica milhares de trabalhadores(as) e suas famílias, impac-
tando negativamente a economia dos municípios paranaenses. 

Piso do Magistério 

Os(as) professores(as) do Paraná devem estar atentos(as) para organizar a 
documentação assim que forem convocados(as) pelo sindicato para a fase de 
execução judicial do processo relativo às diferenças salariais decorrentes do 
descumprimento pelo Governo do Paraná da Lei do Piso Nacional do Magisté-
rio. A APP já deu início as medidas jurídicas para o Estado cumprir a sentença, 
que abrange a revisão e implantação das diferenças nos contracheques dos 
professores(as) ativos(as) e inativos(as). “Essa é mais uma vitória judicial contra 
o Estado que merece ser comemorada”, afirma o professor Mario Sérgio Ferrei-
ra, secretário de Assuntos Jurídicos da APP.

Data-base para todos(as)

O Sindicato aguarda decisão do Tribunal de Justiça do Paraná no processo. 
O Judiciário tem diversas demandas de correção salarial e a iniciativa da APP vi-
sa estabelecer uma decisão que se aplique a todos(as) os(as) servidores(as) da 
Educação. O sindicato orienta educadores(as) a aguardarem o resultado destas 
ações e orientações sobre a execução, evitando entrar com ações individuais 
que podem gerar precedentes judiciais contrários aos interesses da catego-
ria. São duas ações da APP para abranger servidores(as) da ativa e aposenta-
dos(as). O governo Ratinho, que tem dado sucessivos calotes na categoria, não 
honrou com o pagamento da data-base do período 2018/2019 em três parce-
las, conforme compromisso assumido após greve dos servidores(as).

Nossa luta sempre vale a pena!
Pagamento de progressões e promoções anima categoria na luta pela 
data-base e pelo Piso do Magistério
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Greve foi fundamental para expor o 
descaso do governo Ratinho com a 
saúde e com a educação

As escolas públicas deveriam 
ser ambientes seguros. Isso 
envolve vacina para todos(as), 

equipamentos de proteção em 
quantidade e qualidade para os(as) 
profissionais da educação e recursos 
pedagógicos e condições de traba-
lho adequadas para garantir a qua-
lidade do modelo híbrido de ensino.

O governo do Estado, no entan-
to, falhou - e vem falhando - nos dois 
aspectos: nas garantias sanitárias 
do ambiente escolar e na qualidade 
do processo pedagógico do híbrido. 

Em todas as frentes, lutamos. 
Denunciamos a sobrecarga imposta 
aos educadores(as) e a falta de recur-
sos para o trabalho remoto, o des-
preparo dos protocolos pedagógicos 

e sanitários e a falta de diálogo e de 
compromisso do governo com a edu-
cação e a segurança da comunidade 
escolar. Fizemos greve de fome, pro-
tocolamos inúmeros ofícios exigindo 
audiências, acionamos o Ministério 
Público e a Justiça, visitamos escolas 
e reverberamos as denúncias da ca-
tegoria. Amparados pela ciência, en-
frentamos com atos, resistência físi-
ca e uma greve contra as políticas de 
morte do governo Ratinho Jr.

A primeira greve da história a 

Para que haja um retorno 
seguro às escolas estão previs-
tos protocolos de Biosegurança, 
além de adequadas condições 
de trabalho.  Nesse sentido, cada 
Núcleo Sindical irá organizar Co-
missões Sindicais de visitas às es-
colas para monitorar estes proto-
colos e as condições de trabalho. 
Exigimos máscaras adequadas, 
medidores de temperatura, fun-
cionários(as) suficientes para o 
atendimento e cuidados com a 
higienização, EPIs diversos e dis-
tanciamento social de 1,5 m re-
comendado pela FioCruz. Faz-se 
necessária a capacitação urgente 
dos(as) profissionais da educação 

em relação as orientações neces-
sárias para o controle e cuidado 
com a exposição e propagação 
do Coronavírus. 

É importante o monitoramento 
constante dos índices de contami-
nação, taxa de transmissibilidade 
e ocupação de leitos. Municípios 
que apresentem crescimento nes-
tas variáveis e cuja avaliação de 
risco represente alta expressiva 
na contaminação devem solicitar 
o imediato fechamento das esco-
las e retomada do ensino on-line. 
Pessoas contaminadas e que ti-
veram contato com elas deverão 
ser afastadas, encaminhadas a 
unidades de saúde mais próxi-

ma e  colocadas em quarentena 
domiciliar. Salas de aula, e se for 
necessário até mesmo a esco-
la, deverão ser fechadas, como 
prevê o art. 15 da Res. 735/21.  
As denúncias de contaminação 
precisam ser notificadas, bem 
como o não cumprimento dos 
procedimentos estabelecidos 
nos protocolos ou a falta de fun-
cionários(as), das condições de 
trabalho e equipamentos. De-
núncias devem ser feitas ao Mi-
nistério Público Municipal, Secre-
taria de Saúde Municipal e NRE.  

Envie as denúncias para:  
denuncia@app.com.br

Neste contexto Freirea-
no retomamos o trabalho de 
base, pois a luta não parou e 
não vai parar! Sempre haverá 
o que fazer, o que lutar, o que 
denunciar. Sonhamos com o 
dia em que isso não será mais 
necessário, mas este horizon-
te utópico tem ficado cada vez 
mais distante, porém cada vez 
mais necessário.

Rumo ao centenário de Pau-
lo Freire, patrono da educação 
brasileira, também reafirma-
mos nossa disposição em lu-
tar pelos direitos de professo-
res(as) e funcionários(as) de 
escola. Em defesa de uma esco-
la pública, laica e socialmente 
referenciada para todos(as). Is-
so nos desafia, nos anima, nos 
move a combater os ataques e 
enfrentar as batalhas.

Fizemos isso desde sempre, 
mais ainda durante uma pan-
demia mundial que nos assola. 
Enfrentamos o desafio de en-
sinar a partir de nossas casas, 
funcionários(as) passaram a 
contribuir para a segurança ali-
mentar das famílias das nossas 
crianças e jovens e também na 
entrega de atividades àqueles 
sem acesso a tecnologias.

Aprendemos muito, princi-
palmente sobre como lutar mes-
mo sem nos encontrar nas ruas. 

Neste momento, retoma-
mos as visitas às nossas escolas 
em todo o estado. É hora de re-
novar a esperança, organizar a 
categoria e seguir em frente na 
defesa dos nossos direitos con-
quistados e pela retomada de 
outros que nos tiraram.

Nossa luta tem conquistas e 
por isso sempre valerá a pena!

Direção Estadual da APP-Sindicato

“Onde quer que haja mulheres 
e homens, há sempre o 

que fazer, há sempre o que 
ensinar, há sempre o que 

aprender.“ —  Paulo Freire

Ações coletivas durante a pandemia 
contribuíram para  redução do 
número de contaminações

EDITORIAL

A luta continua dentro da escola

defender não somente a carreira e 
os salários atrasados, mas a vida. 
Nesse meio tempo vimos alguns de 
nós partirem. Assim como você, ti-
vemos medo, mas erguemos a ca-
beça e continuamos lutando. 

De acordo com o Instituto Na-
cional de Pesquisas, a nossa greve, 
associada com o lockdown, salvou 
1500 vidas só na região de Curitiba. 
Saímos desta greve com a cabeça 
erguida; a nossa luta salvou e conti-
nua salvando vidas.
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Execução das Ações de 
restituição da contribuição 
previdenciária

A APP recebeu, no final de 2020 e início de 2021, 
a documentação para a Execução das Ações de 
restituição da contribuição previdenciária. São 
ações que condenaram o Estado do Paraná a 
restituir valores descontados a título de contri-
buição previdenciária em desacordo com a legis-
lação nos anos de 1999, na gestão do governa-
dor Jaime Lerner. 

Foram cerca de 17 mil pessoas, entre aposen-
tados(as) e servidores(as) da ativa naquele pe-
ríodo, que apresentaram os documentos nos 
prazos definidos pela APP-Sindicato, tendo em 
vista a prescrição do direito. Ainda não há pre-
visão de pagamento.

Pagamento da Ação do ⅓ de 
Férias de 2003/2004

A Execução da Ação do “Terço de Férias” es-
tá na fase de pagamentos, depois de anos de 
trabalho jurídico da APP-Sindicato. Das 15 mil 
pessoas que compõem os 1,5 mil grupos desta 
Execução, grande parte já recebeu seus crédi-
tos e os demais estão sendo liberados de acor-
do com a finalização dos procedimentos jurídi-
cos e administrativos. 

Ao receber os depósitos, a APP-Sindicato efetua 
as devidas conferências de valores e credores e 
realiza a transferência na conta bancária indivi-
dual de cada beneficiário(a). É fundamental que 
todos(as) façam a atualização dos dados na pla-
taforma minha sindicalização.

O que a APP está fazendo?

Execução da Ação CLT

Para quem integra a lista 
de beneficiados(as) desta 
ação, cumpriu os prazos 
e enviou a documenta-
ção solicitada pela APP, a 
Execução ainda aguarda 
decisões sem previsão de conclusão do pro-
cesso. As informações podem ser verificadas 
no sistema “Minha Sindicalização”, no link “mi-
nhas ações”.

Luta pela data-base!

A APP-Sindicato já tem 
uma ação judicial reque-
rendo o reajuste da da-
ta-base de 2017 e deve 
ajuizar outra cobrando o 
pagamento dos anos se-
guintes, evitando a prescri-
ção do direito. Um recurso 
no STF e um julgamento 
de Incidente de Resolução de Demandas Repeti-
tivas-IRDR pelo Órgão Especial do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná ainda estão pendentes. A APP-Sin-
dicato, junto do Fórum das Entidades Sindicais, 
também busca o pagamento do valor de 24,55% 
de defasagem acumulada e 1,5% deste ano.

APP cobra PDE para 2022

Em reunião com a Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seed), a gestão afirmou que está em estudo 
a implantação do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) para 2022, com uma nova pro-
posta que engloba 2 mil Professores(as), porém 
sem a liberação dos(as) educadores(as) da sala de 
aula. Uma nova reunião será marcada para que a 
Seed, junto da APP-Sindicato, possa estudar essa 
nova proposta. A APP defende o PDE como for-
mação continuada e como processo de avanço e 
valorização da carreira dos professores. O mode-
lo aprovado em lei que conta com a liberação pa-
ra estudos é o ideal.

Progressões e promoções
#NossaLutaTrazConquistas

Conquista da APP junto 
com o Fórum das Entida-
des Sindicais (FES) e com 
muita luta! Congelado 
desde 2019, o pagamen-
to das progressões e pro-
moções para professo-
res(as) e funcionários(as) 
começará a ser realizado 
a partir de outubro. Os valores são retroativos ao 
exercício de 2019 e 2020, somando cerca de R$ 
130 milhões. A luta agora é pelo justo pagamen-
to da data-base dos servidores(as), que acumula 
uma defasagem de quase 30%.

APP retoma atendimento 
presencial em agosto

A partir do dia 30 de agosto, a APP-Sindicato 
retorna com o atendimento presencial para 
o público na sede estadual e Casas da APP. O 
Sindicato disponibilizará EPIs para os(as) traba-
lhadores(as) e manterá um controle rígido de 
biossegurança para garantir um atendimento 
adequado aos(às) educadores(as). Além da re-
tomada presencial, a direção estadual também 
realizará visitas às escolas, fomentando o de-
bate da categoria e incentivando a participa-
ção na luta sindical. A APP, que mesmo durante 
o isolamento social primou pela qualidade do 
atendimento, agora reforçará o diálogo com a 
categoria e a organização da luta desde o chão 
da escola.
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EXPEDIENTE

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pú-
blica do Paraná - Filiada à CUT e à CNTE. Av. Iguaçu, 
880, Rebouças, Curitiba / PR - CEP 80.230-020 - Tel.: (41) 
2170-2500.Presidente: Hermes Silva Leão. Secretário de 
Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues. Secretário Exe-
cutivo de Comunicação: Claudinei Pereira. Jornalistas: 
Fabiane Burmester (4305–PR), Luis Lomba (99.667/92 - RJ), 
João Paulo Nunes Vieira (11792-PR) e Uanilla Pivetta (8071-
PR). Diagramação: Rodrigo Romani. Técnica em aten-
dimento (fale conosco): Valdirene de Souza. Edição de 
vídeos: Luan Pablo Romero de Souza. Impressão: WL Im-
pressões. Tiragem: 40.000 exemplares. 

Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública 
(2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Se-
cretário 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 Edu-
cacional], 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 Hu-
manos], Ana Carolina Moura Melo Dartora [Secretária da Mulher Trabalha-
dora e dos Direitos LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção 
de Igualdade Racial e Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Se-
cretário 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 Ma-
tos [Secretária de Aposentados(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária 
Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças]. 

APP–Sindicato

@appsindicatoappsindicato.org.br

@appsindicato

30 de agosto – Dia de Luto e Luta
#DefesaDaEducaçãoPública 
#30DeAgostoDe1988

Agosto traz a me-
mória do ano de 
1988. Data marca-
da na história pela 
violência da gestão 
Álvaro Dias. Era dia 
de protesto pelo re-
conhecimento da 
carreira dos(as) edu-
cadores(as) públi-
cos(as), mas o cenário vivenciado foi uma tragé-
dia para a educação e para a sociedade. De 23 a 
27 de agosto ocorre a preparação para o dia 30 
com as caravanas da educação percorrendo es-
colas de todo o estado.

O que a APP está fazendo?

Velho Novo Ensino Médio
#ReferencialCurricular

Precarização, reducionismo e empobrecimento 
curricular na formação das juventudes. É assim 
que os governos propuseram a Reforma do Ensi-
no Médio. No Paraná, a proposta segue a cartilha 
autoritária e neoliberal, aprofundando a exclu-
são e a evasão. A APP-Sindicato reafirma a ne-
cessidade de se contemplar as Diretrizes Curri-
culares de forma democrática e participativa nas 
etapas da construção e consideração dos princí-
pios epistemológicos e pedagógicos.

Veja o que defende a APP-Sindicato:
(Aponte a câmera de seu celular para o código 
QR-Code ao lado e acesse o conteúdo online)

Terceirização
#NósAvisamos

Faltam funcionários(as) de escola para a realização 
das atividades e garantia dos protocolos de bios-
segurança, mas o governo do Paraná insiste em 
terceirizar e precarizar um serviço essencial. Inclu-
sive, o líder do governo na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), o deputado Houssein Bakri, ad-
mitiu em vídeo a ineficiência deste modelo. A APP 
defende as escolas e seus(suas) profissionais e re-
alizou uma mobilização no dia 10 de agosto contra 
a precarização em decorrência desta terceirização. 
Funcionário(a) também educa!

Assista o vídeo produzido pela APP:
(Aponte a câmera de seu celular para o código 
QR-Code ao lado e acesse o conteúdo online)

Conape 2022
#PauloFreire 
#100Anos

Já foi dada a largada para a Conferência Nacional 
Popular de Educação 2022, que enfatiza a impor-
tância de Paulo Freire para a educação pública 
gratuita, laica, emancipadora, libertadora demo-
crática e socialmente referenciada. O evento 
conta com etapas municipais, estaduais e distri-
tal. De 13 a 30 de setembro acontecem as Con-
ferências Regionais da Educação. Afinal, o cente-
nário do patrono da educação brasileira ocorre 
neste ano, com seminário nos dias 19 e 20 de se-
tembro. Lembre-se que a Conape 2022 está em 
construção e depende de todos(as)!

APP defende você e a vida
#PlantãoVirtualAPP #VidasImportam

A APP atendeu e pre-
servou a vida dos(as) 
seus(as) funcionários(as). 
Mesmo com as portas 
fechadas na sede e nos 
núcleos, a luta e o atendi-
mento à categoria nunca 
pararam, com trabalho 
remoto, plantão telefônico, e mais e melhores 
serviços digitais para facilitar a vida dos(as) só-
cios(as). No período, também foi criado um novo 
sistema de acesso para os(as) sindicalizados(as), 
com informações cadastrais e serviços em geral.

Eleições da APP
#CadaVotoUmaEscolha

A APP-Sindicato reali-
zará eleições totalmen-
te online nos dias 30 
de novem bro, 1° e 2° 
de dezembro. O pleito 
definirá a novas dire-
torias para o período 
de janeiro de 2022 até setembro de 2025. Fique 
atento(a): as chapas ou candidaturas individuais 
poderão ser inscritas a partir das 8 horas do dia 
31 de agosto. O voto será direto e secreto, por 
procedi mento eletrônico, seguro e auditável. 

Sindicato estuda reabertura de 
Clube e Colônias 

A APP-Sindicato acom-
panha a evolução do 
quadro pandêmico no 
estado e estuda a rea-
bertura das Colônias de 
Férias e do Clube do Pro-
fessor para a tempora-
da 2021/2022. No momento, a previsão de reto-
mada é em dezembro, com sorteios realizados 
pelos Núcleos Sindicais a partir de novembro. 
As coordenações das estruturas organizarão 
revezamento de trabalho para a manutenção 
dos espaços.

https://www.facebook.com/appsindicato
https://twitter.com/appsindicato
https://appsindicato.org.br
https://www.instagram.com/appsindicato
https://appsindicato.org.br/proposta-ref-curricular-novo-ensino-medio
https://youtu.be/u67lq0hpuhM

