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Na luta! Servidores(as) tomam as ruas 
de Curitiba por respeito e #DataBaseJá
A semana começa com a expectativa do envio de uma proposta de reposição à Assembleia Legislativa, de 
acordo com entrevista de Ratinho Jr

O sol de quase 30º C não intimidou os(as) 
centenas de educadores(as) e servidores(as) – 
muitos vindos do interior do Paraná – que to-
maram as ruas de Curitiba nesta segunda-feira 
para exigir a reposição das perdas acumuladas 
em seis anos de salários congelados.

O ato, organizado pelo Forum de Entidades 
Sindicais (FES) e a União das Forças de Segu-
rança (UFS), começou na Praça Tiradentes, no 
coração da capital, e parou o trânsito em cami-
nhada até o Palácio Iguaçu. O recado foi claro: 
o funcionalismo não aceitará migalhas: o pa-
gamento da data-base é urgente.

“Sem a reposição, nossas perdas podem 
chegar a 38% em maio do próximo ano. É ina-
ceitável”, explica Hermes Leão, presidente da 
APP-Sindicato. 

Dinheiro tem, falta vontade

O funcionalismo contesta os números da 
situação fiscal do Estado apresentados pelo 
governo Ratinho Jr. De acordo com a equipe 
econômica do FES, a perspectiva é que a re-
ceita atinja R$ 53,4 bilhões, com um superávit 
de quase R$ 5 bilhões. 

Enquanto deixa trabalhadores(as) na misé-
ria, o governo pretende aumentar de R$ 12 bi 
para R$ 17 bi as isenções fiscais concedidas a 
setores diversos da economia, incluindo gran-
des empresários(as) e o agronegócio.
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A semana começa com a expectativa do 
envio de um Projeto de Lei à Assembleia com 
proposta de reposição, de acordo com entre-
vista de Ratinho Jr à CBN. No entanto, o ajus-
te não foi debatido com os servidores(as), es-
cancarando mais uma vez o caráter autoritário 
do governo.

“Este governador, antes de sentar no seu 
gabinete, sentou com os servidores para se fa-
zer de bom moço. Agora não se digna nem a 
mandar um assessor para conversar conosco. 
Ano que vem, quando vier nos procurar por 
causa das eleições, vamos dizer um grande 
não. Um grande fora Ratinho!”, concluiu Nádia 
Brixner, secretária de Funcionários(as) da APP.

“Este governador, 
antes de sentar no 
seu gabinete, sentou 
com os servidores 
para se fazer de bom 
moço. Agora não se 
digna nem a mandar 
um assessor para 
conversar conosco. 
Ano que vem, quando 
vier nos procurar por 
causa das eleições, 
vamos dizer um 
grande não.”

Calendário Escolar 
antecipa férias e retira 
dias do recesso dos(as) 
professores(as) em 
dezembro

O calendário escolar divulgado nesta se-
gunda-feira (22) pela Secretaria da Educação 
antecipa o início das férias para 24 de dezem-
bro deste ano, o que retira oito dias do reces-
so dos(as) professores(as). Além disso, o ca-
lendário prevê a distribuição de aulas aos(às) 
professores(as) no final de janeiro e início de 
fevereiro, na sua maior parte de forma remota.

“Reafirmamos nossa contrariedade ao mé-
todo da Seed de impor um calendário sem ouvir 
a categoria. Isso tira da categoria o direito de 
descansar, de aproveitar esses 30 dias de janei-
ro para estar com a família e cuidar um pouco 
da sua própria vida sem se preocupar em ficar 
atento a um chamado da escola”, avalia Van-
da Bandeira Santana, secretária Geral da APP.

“Nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos 
está analisando as providências cabíveis a 
serem tomadas”, completa.

Já em 2022, o calendário prevê 30 dias de 
férias e 30 de recesso, conforme previsão le-
gal. As aulas vão até 8 de julho e recomeçam 
no dia 25, com o momento para planejamen-
to e estudo na quinta e sexta-feira anteriores, 
dias 21 e 22 de julho.

A APP defende que a Seed tenha um plane-
jamento das turmas de modo a garantir a distri-
buição de aula em dezembro, antes das férias. 

“O calendário escolar deve ser cumprido 
igualmente por todos(as) e não apenas por pro-
fessores e estudantes. É importante que os(as) 
funcionários(as) de escola, independentemen-
te de seu vínculo, também tenham a possibili-
dade de cumprir o calendário escolar, pois são 
todos profissionais da educação”, afirma Ná-
dia Brixner, secretária de Funcionários da APP.

O calendário escolar de 2022 para a Rede 
Pública Estadual de Ensino prevê que as aulas 
iniciam no dia 7 de fevereiro – os dias 3 e 4 se-
rão dedicados a planejamento e estudo para 
os(as) professores(as). O término das aulas, 
garantindo os 200 dias letivos, será em 20 de 
de dezembro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE INÁCIO MARTINS

O presidente do Núcleo Sindical de IRATI da APP-SINDICATO 
no uso de suas atribuições estatutárias convoca as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal 
de educação de Inácio Martins/PR para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
27/11/2021, às 19h (dezenove horas) , por Plataforma Virtual, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:1) Indicação de 
componentes para a Comissão de Avaliação de Desempenho 
do Magistério Público Municipal  de Inácio Martins 2021/2022.
 

Marco Aurélio Gaspar | Presidente – NS Irati

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


