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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:
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TVA educação não pode mais esperar. Com per-

das acumuladas para a inflação que devem che-
gar a 42% em maio deste ano, piso desatualizado 
e aposentados(as) amargando um brutal desconto 
previdenciário, professores(as) e funcionários(as) 
de escola de todo o Paraná deram um recado em 
alto e bom tom neste sábado (28), reunidos(as) em 
Assembleia Estadual da APP-Sindicato: é tempo de 
valorização profissional e reajuste já.

Centenas de educadores(as) lotaram a quadra 
do Sindbancários na retomada das assembleias 
presenciais da categoria e aprovaram prioridade 
máxima para a campanha salarial entre as pautas 
em defesa da carreira e da escola pública. Data-
-base, reajuste do Piso Nacional em toda a carreira 
– incluindo funcionários(as) de escola – e isenção 
do desconto previdenciário para aposentados(as) 
devem compor a Jornada de Lutas.

“Não é mais possível esperar. Esta categoria não 
vai aguentar outro ano de defasagem salarial e des-
respeito de um governo que faz propaganda com 
os resultados do nosso trabalho, mas não valoriza 
quem faz a educação pública do Paraná aconte-
cer”, sintetiza a presidenta da APP, Walkiria Mazeto.

Pautas emergenciais

Salário é prioridade, mas a pauta emergen-
cial também inclui melhores condições de traba-
lho, concurso público, um novo modelo de saú-
de humanizada para os(as) educadores(as), fim 
das terceirizações e militarizações, entre outros 
temas considerados essenciais para a qualidade 
da educação pública e o exercício profissional nas 
escolas do Paraná. Na disputa nacional, a defesa 

Valorização profissional e reajuste já: 
educadores(as) priorizam campanha 
salarial nas lutas de 2023
Assembleia Estadual da APP-Sindicato aprova prioridade máxima para a reposição das perdas salariais

da democracia e a revogação do Novo Ensino Mé-
dio e da BNCC têm proeminência.

O calendário de mobilizações aprovado consi-
dera o mês de maio – limite legal para a implanta-
ção da Data-Base – como horizonte para um mo-
vimento crescente de lutas que se iniciam desde 
já. A partir do dia 13 de fevereiro, o debate sobre 
a campanha salarial deve se intensificar nas es-
colas, em paralelo às negociações com o governo. 

Negociação e greve

No dia 1º abril, deve ocorrer nova Assembleia Es-
tadual para avaliar o andamento das tratativas. Caso 
o governo não dê respostas à pauta de valorização, 
a categoria deve avaliar a construção de uma greve. 

“Nós estamos aprovando a campanha sala-
rial hoje. Uma vez aprovada, ela se transforma 
em pleito ao governo e passaremos a exigir uma 
mesa de negociação”, explica Walkiria.  

Para conferir as deliberações da Assembleia 
Estadual, acesse o site da APP-Sindicato!

“Não é mais 
possível esperar. 
Esta categoria 
não vai aguentar 
outro ano de 
defasagem salarial 
e desrespeito de 
um governo que faz 
propaganda com 
os resultados do 
nosso trabalho, mas 
não valoriza quem 
faz a educação 
pública do Paraná 
acontecer”, sintetiza 
a presidenta da APP, 
Walkiria Mazeto.

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICAL DE FRANCISCO BELTRÃO

A Presidenta do Núcleo Sindical de Francisco 
Beltrão, no uso de sua atribuições estatutárias, 
convoca os/as Trabalhadores em Educação 
sindicalizados/as, para a Assembleia Regional 
Extraordinária a ser realizada no dia 04 de 
fevereiro de 2023, às 08h00min em primeira 
convocação e às 08h30min em segunda 
convocação, on-line com a seguinte pauta: 

1) Análise de conjuntura; 
2) Recomposição da Direção Regional; 
3) Informes.

Eliane Figura
Presidenta NS Francisco Beltrão

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM 

EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE ASTORGA

O presidente do Núcleo Sindical de Arapongas 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias e convoca as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal 
de educação de Astorga para participarem 
da Assembleia Extraordinária, a ser realizada 
no dia 04/02/2023, às 08h30 (oito horas e 
trinta minutos) em primeira convocação, e às 
09:00h (nove horas) em segunda convocação, 
no salão de festas da (Vila Olivia), Avenida 
Presidente Wenceslau s/n, no Município de 
Astorga/PR, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta:

1) Informes;
2) Deliberação sobre a ação judicial referente 
a Lei do piso (Lei 11.738/2008);
3) Mobilizações; 
4) Outros Assuntos.

Márcio Roberto Nogueira Diniz
Presidente NS Arapongas

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


