
Neste 11 de maio, você, educador, tem um compromisso com as lutas 
de nossa categoria e da educação pública brasileira. Hoje é o Dia de Mobi-
lização Nacional – A Educação quer Mais. A data de ação dos educadores 
é resultado da XII Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação 
Pública, que ocorreu de 26 a 30 de abril, numa promoção da Conferência 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Este ano, os esforços da CNTE são pela implementação imediata do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN), julgado constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), e pela inserção no projeto do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE 2011-2020) das emendas apresentadas pela sociedade civil du-
rante a Conferência Nacional de Educação (Conae) em 2010. A luta também 
é pela destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação.

No Paraná, embora o governo do Estado já tenha se comprometido a im-
plantar o valor do Piso aos professores, ainda não se posicionou em relação 
ao terço de hora-atividade. Nosso desafio é garantir que a Lei do Piso seja 
aplicada na íntegra no Estado e nos municípios paranaenses.

11 de Maio – Mobilização Nacional
A Educação quer Mais!

A APP-Sindicato também reivindica do governo a posse dos aprovados 
em concursos públicos, a melhoria das condições de trabalho de professo-
res e funcionários, e um novo sistema de atendimento à saúde do servidor, 
entre outros itens.

Para mostrarmos o nosso compromisso com a educação pública, gratui-
ta, de qualidade e universal e com as demandas da categoria, faremos hoje 
paralisação parcial, com aulas de trinta minutos, encerrando as atividades 
com os estudantes às 10h, para que se realize o encontro dos trabalhado-
res em cada escola.

Às 11h, professores de todo o Estado sairão das escolas e, por meio 
dos núcleos sindicais e comissões municipais, irão entregar uma carta-
compromisso aos prefeitos exigindo, entre outras medidas, o cumprimento 
do piso vinculado à carreira e da hora-atividade de 33%, conforme decisão 
do STF. Em Curitiba, os educadores se concentrarão em frente ao Palácio 
das Araucárias, a partir das 10h30 para entregar ao governador Beto Richa 
uma carta com as principais reivindicações da categoria
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Lutas levam à conquista de direitos 
dos educadores

A reposição salarial de 6,5% em 
nossa data-base, a equiparação sala-
rial dos professores e o compromisso 
de implantação do valor do Piso na-
cional na carreira anunciadas no mês 
passado, longe de serem encaradas 
como concessões gentis e graciosas 
do governo do Estado, devem ser vis-
tas como são: frutos de lutas da ca-
tegoria pelo reconhecimento de seus 
direitos e da seriedade da postura da 
APP-Sindicato, que, na defesa dos di-
reitos dos educadores, sempre esteve 
aberta ao diálogo e à negociação.

Eleições - Já durante o processo 
eleitoral, em um debate público, a 
APP-Sindicato garantiu o compromis-
so de todos os candidatos ao governo 
do Estado com as principais reivindi-
cações da categoria, entre estas, a 
da equiparação e a do cumprimento 
da data-base. Passadas as eleições, 
a direção da APP-Sindicato tratou de 
estabelecer contato com a nova ad-
ministração, com vistas a estabelecer 
um processo de negociação efetivo 
da pauta da categoria. Ainda no ano 
passado, o vice-governador eleito e 
futuro secretário da Educação, Flá-
vio Arns, esteve visitando a APP para 
tratar de assuntos como a educação 
profissional nas escolas públicas e 
da infra-estrutura das escolas.

Pauta - Atenta às promessas de 
campanha de que a educação seria 
prioridade do novo governo, a APP 
cobrou coerência da nova gestão ao 
apresentar, no dia 4 de janeiro, a 
pauta de reivindicações tendo como 
principal item a equiparação salarial 
entre os professores e demais cargos 
de nível superior no Estado.

Além da reivindicação coletiva dos 
servidores pelo reajuste na data-base 
(maio), a pauta apresentada, que tem 
outros 30 itens, tais como respeito à Lei 
do Piso Salarial Profissional Nacional 
(PSPN), a nomeação de professores e 
funcionários aprovados em concursos 
públicos, ampliação da hora-atividade, 
redução do número de alunos por tur-
ma, auxílio transporte para todos os 
funcionários, entre outros.

Neste período de negociações, a 
APP se defrontou com situações im-

previstas que tiveram de ser levadas 
à discussão com o governo, como a 
diminuição do porte de escolas, na 
contramão das reivindicações dos 
educadores. As negociações para 
reverter esta decisão prosseguem, já 
os problemas no Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) deste ano – outra 
“surpresa” do atual governo para os 
educadores – não puderam ser re-
solvidos na mesa de negociações e 
acabaram indo parar na Justiça – o 
mesmo destino da questão da fixação 
dos professores que fizeram a dobra 
de padrão no ano passado. A iniciati-
va pela junção de turmas, anunciada 
em meio à negociação, também con-
trariou os interesses dos educadores.

Finanças - Quatro dias depois da pri-
meira reunião entre a APP e Arns para 
tratar da pauta, o secretário de Estado 
da Fazenda, Luiz Carlos Hauly, disse à 
imprensa que não teria recursos no cai-
xa do Estado para pagar a equiparação 
para os professores, nem incorporações 
já previstas para outras categorias como 
os policiais, o que negaria todas as pro-
messas de campanha.

Prontamente, a categoria se mobi-
lizou e, em assembleia no dia 26 de 
março, reiterou o compromisso cole-

tivo de cobrar do governo a equipara-
ção e expandiu a pauta para 37 itens. 
Mais: com números levantados pelo 
Dieese em mãos, os educadores uni-
ram-se aos companheiros do Fórum 
Estadual dos Servidores (FES) para 
mostrar ao governo que era possível a 
reposição dos salários dos funcioná-
rios. Sem argumentos, no dia 28 de 
março, o governo anunciou o paga-
mento da data-base para maio e para 
os professores a equiparação salarial 
com quatro reajustes sucessivos, a 
partir de outubro deste ano.

“Diante do diagnóstico que ti-
vemos do governo, a conquista do 
reajuste e da equiparação se mos-
trou como fruto da mobilização e 
da histórica organização dos ser-
vidores”, disse o economista Cid 
Cordeiro, supervisor técnico do De-
partamento Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Sócio-Econômicos 
(Dieese) no Paraná, que mostrou 
que o resultado apresentado pelo 
governo incluía compromissos de 
longo prazo que não afetavam o 
fluxo de caixa imediato.
Mesmo assim, a desconfiança dos 

servidores persistiu, pois, no caso da 
data-base, o projeto de lei do Exe-

cutivo não havia sido enviado à As-
sembleia. Após uma mobilização no 
dia 8 de abril, no Palácio das Arau-
cárias, finalmente no dia 20 de abril 
foi confirmada a reposição sobre o 
salário base e também sobre as gra-
tificações das várias categorias, o 
que mostrou que apenas o trabalho 
persistente de reivindicação e a fir-
meza de propósitos na luta podem 
nos levar a conquistas.

Mobilização de professores, funcionários da educação e demais servidores reverteu 
discurso de “sufoco financeiro” do governo
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Negociações foram fundamentais para a 
garantia de um cronograma para a equiparação

Cartaz da Campanha Salarial 
2011 da APP-Sindicato
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Categoria alcança avanços salariais

A luta organizada e incansável dos trabalhado-
res em educação resultou em avanços no que diz 
respeito a questão salarial e carreira. Nacional-
mente, o fato mais importante foi o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou 
a lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) 
válida em sua integralidade (leia mais abaixo). As 
outras duas importantes conquistas, agora no Pa-
raná, foram a reposição da inflação a todos os ser-
vidores do Estado na data-base – 1º de maio – e 
a proposta de realizar a equiparação salarial entre 
professores e servidores estaduais que têm como 
exigência de ingresso a formação em nível supe-
rior. Para a direção da APP-Sindicato, todas estas 
conquistas são provas inequívocas da importância 
da luta organizada. 

Respeito à data-base – A conquista da lei nº 
15.512/2007, que instituiu o dia 1º de maio como 
data-base do funcionalismo do Estado, foi fruto de 
uma intensa negociação realizada, na época, en-
tre o Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores 
Públicos do Paraná (FES) e o governo. Apesar dis-
so, nos anos seguintes, a lei nunca foi cumprida 
à risca (o valor sempre foi anunciado depois, com 
aplicação retroativa). Mas este contratempo não 
impediu que a reposição saísse. Em 2007, os tra-
balhadores conquistaram 3,34%. Em 2008: 5%. 
No ano seguinte, o índice foi 6% e, em 2010, 5%.

Este ano, para garantir a revisão dos salários 
dos servidores no período definido pela legislação, 
o FES, do qual a APP-Sindicato faz parte, começou 
a negociação cedo. No dia 8 de abril, os servido-
res participaram de uma mobilização em frente ao 
Palácio das Araucárias. Na data, representantes 
recebidos pelo secretário de Administração e Pre-
vidência Luiz Eduardo Sebastiani saíram com uma 
boa notícia: o governo confirmou o cumprimento 
da data-base. O índice aplicado aos salários de 
maio deste ano – que serão recebidos em junho 
– é de 6,5%.

Equiparação salarial – Uma das maiores injus-
tiças cometida contra os educadores do Paraná é 
a não isonomia entre os seus salários e dos servi-
dores que cumprem a mesma carga horária e têm, 
como pré-requisito de ingresso na carreira, o ensi-
no superior. Desde 2003, a equiparação se tornou 
uma das grandes bandeiras das campanhas sala-
riais lançadas, anualmente, pela APP. 

No decorrer dos anos, as dezenas de reuniões 

entre a direção do sindicato e o Executivo diminu-
íram sensivelmente esta diferença. Para exemplifi-
car: em 2003, os professores que ingressavam na 
rede recebiam, no salário inicial, um valor 56,87% 
inferior ao vencimento pago a outro servidor, tam-
bém com formação superior, que entrava no Es-
tado. Aos poucos, este índice caiu para 25,97%, 
percentual negociado hoje.

Logo após a assembleia da APP, o secretário de 
educação Flávio Arns apresentou para a direção 
da APP, em reunião realizada no dia 28/03, a pro-
posta de pagamento da equiparação. São quatro 
parcelas de 5,95%. A proposta foi construída a 
partir de várias reuniões com a equipe técnica do 
Governo nas quais a APP e o Dieese participaram. 
Nas reuniões estudou-se os impactos financeiros 
da equiparação em uma, duas ou mais parcelas. 
Somando-se aí o impacto também da data-base, 
que não estava prevista em um primeiro momento. 
Para atingir a equiparação ainda será necessário a 
incorporação do auxílio transporte como salário.

Com a implantação do PSPN no Paraná, que 
representará um aumento real de 3% nos salá-
rios do magistério, a primeira parcela da equipa-
ração, que deve ser paga em outubro deste ano, 
será de 2,95%. 

No dia 30 de abril a categoria, em assembleia 
realizada em Curitiba, aprovou a proposta. Mas 
com uma ressalva: a de que o sindicato acom-
panhe, junto com o Dieese, a Receita Corrente 
Líquida (RCL) do Paraná, com o objetivo de anteci-
par o pagamento das parcelas. Para o economista 
Cid Cordeiro, do Dieese, no cenário atual – com o 
crescimento da Receita já observado, com o que 
está para se realizar e com o ajuste das contas 
que vem sendo feito –, o Estado deve cumprir o 
acordo sem problemas. 

Piso e hora-atividade – Nos dias 6 e 27 de 
abril, os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) se debruçaram sobre os argumentos apre-
sentados na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 4.167, impetrada por um grupo de ex-go-
vernadores contra a lei nº 11.738 (a chamada Lei 
do Piso), e decidiram que a mesma não procedia. 
Na prática, foi uma confirmação da constituciona-
lidade da Lei do Piso em sua totalidade, inclusive 
o item hora-atividade (33%), que era diretamente 
atacado na ADI.

E como isto afeta os educadores do Paraná? A 
conta é a seguinte: o valor do salário pago aos pro-
fessores em início de carreira (com formação em 
nível médio), mesmo com a aplicação da data-base 
deste ano (de 6,5%), ainda é 3% menor que o valor 
atual do piso do MEC, de R$ 1.187, 97 (para uma 
jornada de 40 horas). Agora, por conta da decisão 
do STF, o governo não pode pagar ao magistério um 
salário inferior ao Piso. O secretário de Educação 
Flávio Arns, em reunião com a APP, afirmou que o 
Estado vai cumprir a determinação do Supremo as-
sim que publicado o acórdão da decisão. 

Aprovada em sua integralidade, a Lei do Piso 
também proíbe que estados e municípios usem 
gratificações e outras manobras para alcançar o va-
lor que deve ser pago nacionalmente. Além disso, o 
período mínimo definido para a hora-atividade, que 
é o tempo que o professor deve estar em sala de 
aula, é de um terço da sua jornada de trabalho.

Luta dos trabalhadores resultou no julgamento favorável do STF sobre o Piso e nas 
propostas, do governo estadual, de cumprimento da equiparação e da data-base
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Categoria aceita proposta de equiparação e 
decide apoiar mobilização do dia 11 de maio

Servidores reunidos em frente ao Palácio 
das Araucárias: em busca da data-base

Trabalhadores acompanham, do lado de 
fora, julgamento da ADI no STF
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Luta dos educadores contra o adoecimento

Funcionários: Prioridade é o reconhececimento do 
ensino superior e da pós-graduação na carreira 

A APP Sindicato está na luta pela melhoria das 
condições de saúde dos trabalhadores em educa-
ção. Afastamentos do local de trabalho em virtude 
de problemas médicos, infelizmente, têm se mos-
trado comuns entre professores e funcionários da 
educação e não há uma resposta eficiente do Es-
tado para fazer frente a este grave problema.

Por isso, na pauta de reivindicações deste ano, 
medidas para melhorar as condições de saúde dos 
educadores foram apresentadas ao governo. São 

Embora a categoria reconheça a importância 
das recentes conquistas, a campanha salarial 
2011 da APP-Sindicato continua. Depois da ga-
rantia da data-base dos professores e funcionários 
e do cronograma da equiparação, um dos grandes 
desafios agora é o de garantir, o mais rápido pos-
sível, o reconhecimento do ensino superior na car-
reira do agente educacional I e a pós-graduação 
na carreira do agente educacional II. 

O tema tem sido alvo do debate entre gover-
no e sindicato. No momento, o governo realiza 
estudos para o atendimento da reivindicação da 
APP-Sindicato. O reconhecimento destes títulos 
dará a possibilidade aos funcionários da educação 
de aumento na remuneração de aproximadamen-
te  25%. Índice muito próximo do reivindicado na 
campanha salarial 2011.

Concursos  - A luta pela realização de concur-
sos públicos feita pela APP-Sindicato foi vitoriosa. 
No último período mais de 20 mil funcionários  fo-
ram nomeados por concursos públicos. Os con-
cursos realizados em 2006 e 2007 possibilitaram 
a  milhares de funcionários saírem de contratos 
precários e assumirem cargos públicos efetivos 
no Estado. Junto com a defesa dos concursos, a 
categoria realizou uma luta incansável pela apro-

vação de um plano de carreira específico para os 
funcionários da educação. O Plano, conquistado 
em 2008, trouxe o reconhecimento da especifici-
dade do trabalho dos funcionários e perspectivas 
de crescimento em uma carreira na educação.

Novas nomeações – O governo anunciou no 
início do mês a nomeação de mais 4.265 funcio-
nários Agente educacional I.  Esta foi uma reivin-
dicação importante da APP-Sindicato. “Considero 
mais um passo importante na consolidação de um 
projeto de valorização dos funcionários da edu-
cação, onde pretendemos chegar a 100% desse 
segmento contratado via concurso público, como 
também chegar a 100% destes profissionaliza-
dos”, afirma José Valdivino de Morais, secretário 
de Funcionários da APP.

Recuperação salarial – A luta de toda a cate-
goria em torno da APP-Sindicato tem sido decisiva 
para a recuperação dos salários dos funcionários 
da educação. Em 2002 um Agente Educacional I 
(antigo auxiliar de serviços gerais) recebia como 
vencimento base o valor de R$ 228,41. Hoje re-
cebe R$ 700,41 de vencimento base acrescido de  
auxílio transporte de R$ 216,14.

Já o Agente Educacional II recebia, em 2002, 
R$ 334,21. Hoje tem como vencimento base o 

valor de R$ 1.065,68 acrescido de R$ 216,14 de 
auxílio transporte.

A aprovação do Plano de Carreira em 2008 
trouxe perspectivas de avanço salarial na carreira. 
Hoje um Agente Educacional I que tenha cursado 
o ensino médio e o Profuncionário  tem como ven-
cimento  R$1.137,49 e um Agente Educacional II 
com ensino superior e Profuncionarío recebe como 
salário o valor de  R$  1.583,59. Somam-se a 
estes valores o auxílio transporte.

Esta evolução ainda não é suficiente, mas é fru-
to da luta  da categoria. 

Data-base - Uma das principais conquistas dos 
educadores no último período foi a aprovação em 
2007 da Lei Estadual 15.512, que instituiu a data 
base para todos os servidores em maio. De lá para 
cá a categoria tem garantido no mínimo a repo-
sição inflacionária. Em 2007: 3,34%; em 2008: 
5%; em 2009: 6%; em 2010: 5%; e em 2011 os 
já anunciados 6,5%.

Desafios – A diretoria da APP atua junto ao go-
verno para viabilizar o reconhecimento do ensino 
superior e da pós-graduação na carreira, a exten-
são do auxílio transporte e período noturno para 
todos os funcionários, e outros temas específicos 
presentes na pauta de reivindicação 2011.

ações tanto para diminuir o stress da atividade e 
aprimorar a estrutura do ambiente escolar, como 
também para tratar os educadores quando a do-
ença se instala.

A ampliação da hora-atividade de imediato para 
33%, com vistas a se chegar à meta historicamen-
te defendida de 50%, e a redução do número de 
alunos por turma concorrem não apenas para a 
melhoria do serviço educacional prestado, mas 
também para a própria saúde mental do educador, 
que, desta forma, não se submeterá à tensão de 
ter de preparar aulas nos escassos momentos de 
folga nem de precisar atender a um número des-
proporcional de estudantes.

A sobrecarga de trabalho – com óbvios ris-
cos à saúde – pode também ser resolvida com a 
contratação, via concurso público, de um número 
suficiente de professores e funcionários. Para isso 

a definição adequada do porte de escolas – outra 
reivindicação da categoria – é fundamental.

Por outro lado, os educadores precisam contar 
com uma adequada infraestrutura de tratamen-
to e, por serem particularmente acometidos por 
problemas de saúde mental, de equipes multidis-
ciplinares para atestar a necessidade de afasta-
mento do trabalho.

A demanda mais imediata, porém, é alterar o 
modelo de atendimento a sáude dos do servidores 
do Paraná. O atual modelo, o SAS, se mostrou 
ineficaz. Neste dia 11, a APP-Sindicato irá cobrar 
maior rapidez na definição de um novo sistema de 
atendimento. A APP defende que a proposta que 
está sendo elaborada pelo governo deve ser dis-
cutida, o mais rápido possível com as categorias 
para que todos tenham, em breve, um atendimen-
to de qualidade.

APP reivindica ações 
contra o desgaste físico e 
emocional e atendimento 

de qualidade à saúde


