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A APP representa toda a categoria 
nos processos relativos à Data-Base, 
por isso não é necessário contatar 
outros(as) advogados(as)

A Data-Base de 3% aprovada pelo governo 
Ratinho Jr, sob protestos da APP-Sindicato e do 
conjunto do funcionalismo, não é o fim da pers-
pectiva de um reajuste digno para todos(as).

Isso porque ações relativas ao tema, que es-
tavam suspensas aguardando o julgamento do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetiti-
vas (IRDR), podem começar a andar.

O Tribunal de Justiça (TJ) do Paraná já jul-
gou inconstitucionais os artigos que congelaram 
a Data-Base no governo Richa. , em 2017. Com 
o reajuste deste ano, sobram 3,29% devidos de 
2017. O Estado ainda pode ingressar com recur-
so, o que não ocorreu até o momento.

Vale lembrar: a dívida do Estado com os(as) 
servidores(as) chegará a 30% em maio de 2022. 
Data-Base é Lei e será cobrada.

A decisão do TJ tem efeito vinculante, ou 
seja, com aplicação em todos os processos que 
tratam da Data-Base.

A APP representa você

A APP te representa nesta ação. O Sindicato 
atua como substituto processual de toda a catego-
ria, ou seja, é como se você estivesse atuando no 
processo. Isso signfica que não é necessário procu-
rar outro(a) profissional para ingressar com a ação.

É importante que, neste momento, a sindi-
calizada e o sindicalizado não aceite serviços ex-
ternos de advocacia neste sentido.

Em se mantendo a decisão do Tribunal de 
Justiça do Paraná, a APP irá solicitar os docu-
mentos para todas e todos, dando continuidade 
aos processos de maneira individual.

Ação da reposição 
pode voltar a 
andar e beneficiar 
educadores(as) 
aposentados(as) e 
da ativa
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Luta assegura avanços em 
projeto de reajuste, mas 
Ratinho rói a carreira
Com alterações significativas, foi aprovado na tarde desta quarta-feira (15) o PLC 12. Confira o que 
mudou após a luta da categoria

de acampar por três dias no Centro Cívico, incluindo 
muitos(as) aposentados(as) e PSS, que entenderam 
o sentido da unidade de classe e não cederam à tá-
tica divisionista de Ratinho Jr. A todos(as), o nosso 
muito obrigado!

“Nesta praça temos muitos heróis e heroínas”, 
sintetizou Walkiria, que também fez um chamado 
aos que não compareceram. “A luta teve resultados. 
Mas, talvez, se fossemos milhares aqui hoje, nem o 
que passou teria passado. É por isso que precisamos 
estar vigilantes e mobilizados(as). Não dá para espe-
rar o momento ideal para fazer a luta.”

Com alterações significativas, foi aprovado na úl-
tima quarta-feira (15) o PLC 12, que adequa salários 
dos(as) professores(as) da ativa e mexe na carreira, 
entre outras mudanças.

A luta fez a diferença, assegurando avanços na 
redação original e evitando a completa destruição 
da carreira, além de barrar ataques que prejudica-
riam funcionários(as) de escola.

Apesar da redução de danos, o texto final achata 
a tabela de vencimentos, impondo índices mais bai-
xos entre níveis e classes da carreira. As 10 emendas 
apresentadas pela oposição, que mantinham os por-
centuais atuais e suprimiam outros ataques, foram 
rejeitadas no plenário.

Mas a mobilização da categoria obrigou parla-
mentares governistas a apresentarem emendas para 
corrigir pontos críticos da proposta. Embora não se-
jam ideais, possibilitam manter a luta para preservar 
os direitos conquistados.

Apesar dos novos índices, detalhados no final 
desta matéria, o texto não apresenta uma tabela 
com valores, o que deve ser regulamentado por ato 
do governador. 

Luta histórica

A APP agradece pelo rápido engajamento da ca-
tegoria nas redes e nas ruas. Apesar da exaustão do 
final de ano, da pressão das escolas e do tempo exí-
guo para organizar a luta, resistimos.

Seja na vigília, sob chuva e sol em Curitiba, nas 
caminhadas, no cerco aos(as) deputados(as) e no 
envio de milhares de mensagens de pressão e de-
núncia, demos exemplo de mobilização.

Nossa saudação especial aos(as) educado-
res(as) que aderiram à greve e abraçaram o desafio 

“A luta teve resultados. 
Mas, talvez, se 
fossemos milhares aqui 
hoje, nem o que passou 
teria passado. É por 
isso que precisamos 
estar vigilantes e 
mobilizados(as). Não 
dá para esperar o 
momento ideal para 
fazer a luta”

Educadores(as) cobrando a reposição da data-base em segundo dia de vigília

Receba notícias da APP no 
seu Whatsapp ou Telegram
Faça parte da Rede 
APP e fique sempre 
informado(a)! 
Acesse o QR code 
ao lado para mais 
informações:


