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Em greve desde segunda-feira, 
educadores(as) lutam por reajuste 
para todos(as) e contra destruição 
das carreiras
Acampada no Centro Cívico, a categoria acompanha a votação em andamento na 
Assembleia Legislativa

Professores(as) e funcio-
nários(as) de escola da ativa e 
aposentados(as) estão em gre-
ve e nas ruas desde segunda-fei-
ra (13), para denunciar e alertar 
sobre o ataque de Ratinho às 
carreiras de educadores(as). A 
partir do Projeto de Lei Comple-
mentar 12/2021, o governador 
pretende achatar a tabela sala-
rial dos professores e professo-
ras, congelar o vale-transporte 
e reduzir o adicional noturno de 
todos(as) os(as) educadores(as

Na mídia amiga, o governo 
encontra campo livre para acu-
sar a APP de organizar uma gre-
ve contra o reajuste. É mentira. 
O Sindicato defende o cumpri-
mento da Lei, que hoje prevê 
que o reajuste concedido no 
salário de ingresso seja esten-
dido a todas as classes e níveis, 
incluindo aposentados(as).

Hoje, o PLC 12 acaba com a 
diferença porcentual entre clas-
ses e níveis, efetivamente des-
truindo a carreira e acabando 
com a perspectiva de evolução 
ao longo dos anos. O projeto 
também abandona aposenta-
dos(as), que ficarão só com os 
3% da Data-Base. Outro grave 
problema é a redução do adicio-
nal noturno, o que deixará mui-
tos(as) funcionários(as) de esco-
la ainda mais empobrecidos(as).

Por fim, parte significativa 
do “reajuste” corresponde a 
uma gratificação de R$ 800. Ao 
contrário do salário base, grati-
ficações são frágeis e podem ser 
extintas por qualquer governo. 
Além disso, o abono não é leva-
do para a aposentadoria nem 
computado para férias e 13º.

A APP buscou os(as) de-
putados(as) para apresentar  

uma análise – artigo a artigo – 
do projeto, apontando o que 
precisa ser alterado ou revoga-
do para assegurar a manuten-
ção da carreira dos professo-
res(as) e os(as) direitos dos(as) 
funcionários(as). 

A análise do projeto na As-
sembleia Legislativa ocorre em  
paralelo à votação da Data-Ba-
se, que prevê apenas o aumen-
to ínfimo de 3% de reposição 
para o conjunto do funciona-
lismo. A APP defende um con-
junto de emendas para alterar 
o PLC 12, além de se somar à 
luta do Forum de Entidades 
Sindicais por uma Data-Base 
de, no mínimo, 6,39%.

“O momento é de atenção 
às nossas carreiras. É um ab-
surdo o governador oferecer um 
décimo do que deve. Ratinho 
quer aplicar o piso apenas para 
quem está no começo da carrei-
ra; o governo usa ainda o termo 
gratificação para maquiar sua 
omissão. Nós queremos aplica-
ção para todos, ativos e aposen-
tados. Queremos o pagamento 
da dívida, isso é lei, não é be-

nesse”, expõe a presidenta da 
APP, professora Walkiria Mazeto.

Reajuste sim, 
mas para todos!

Sem considerar Funcioná-
rios(as) de escola e aposenta-
dos(as), já duramente afeta-
dos(as) pelas maldades de Ra-
tinho, a proposta de reajuste 
soa como uma piada para aque-
les(as) que sofrem com uma in-
flação de quase 30% desde o úl-
timo pagamento da Data-Base.

A professora aposenta-
da Márcia Ester Constantino, 
viajou da cidade de Maringá 
para lutar por uma reposição 
que reduza de fato as perdas 
salariais impostas pela Refor-
ma da Previdência. 

“Estamos observando que 
o governo do estado do Paraná 
está esquecendo dos(as) apo-
sentados(as), eles que traba-
lharam e lutaram por anos na 
educação pública. A proposta 
do Ratinho Jr não equivale nem 
a 10% do que ele nos deve”, ex-
plica a professora Márcia.


