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TODOS (AS) JUNTOS(AS) CONTRA O CALOTE E AS MEDIDAS DA MERITOCRACIA DO GOVERNO BETO RICHA!

PONTOS DE VISTA DIVERGENTES, MAS UNIDADE NA AÇÃO
Somos professoras (es) e funcionárias(os) de escolas
que compusemos a Chapa 2 – APP Independente nas
últimas eleições. Desde já agradecemos os mais de 14
mil votos de confiança que recebemos da categoria. Em
12 núcleos a Chapa 2 foi declarada vencedora, entre
estes, o de Curitiba Norte e o de Londrina.
Vencemos também no Curitiba Sul, porém, em flagrante
desrespeito ao Estatuto da entidade e a vontade da
categoria, a chapa da atual direção estadual mantevese no poder.
Além disto, recebemos inúmeras denúncias de

irregularidades nas urnas que comprometem inclusive
o resultado final do processo eleitoral, e após apurada
análise, ingressamos com ações judiciais pleiteando a
correção do processo, o respeito ao Estatuto e acima de
tudo o respeito à lisura que deve permear as relações
num sindicato de educadores e educadoras. Porém,
a defesa dos interesses de toda a Categoria, está
acima de qualquer visão particular. Por isto estamos
na luta. Viemos nesta assembléia trazer nossos
posicionamentos a respeito da situação em que se
encontra a Educação do Paraná.

04 DE NOVEMBRO: DIA DO GOLPE DE RICHA ÀS ELEIÇÕES PARA DIRETORES
De forma truculenta, o governador e a grande parte de
sua base de apoio na assembleia legislativa atacou
uma das mais importantes conquistas da sociedade
paranaense das últimas décadas, as eleições diretas
para diretores de escolas. Para dividir a categoria,
propôs a prorrogação dos mandatos dos atuais diretores
de escolas, para na sequência, aprovar uma nova
Lei, afim de adequar a gestão das escolas ao modelo
fundamentado pela MERITOCRACIA, promovendo o

individualismo, a competição como forma de valorização
profissional. Já está mais que comprovado! Valorização
profissional não combina com meritocracia!
Repudiamos qualquer tipo de violência cometida contra
trabalhadores e trabalhadoras. Todos os responsáveis
devem ser punidos! Esta assembleia precisa dar uma
resposta à altura. Não vamos ficar calados diante deste
ataque do governo Beto Richa.

www.facebook.com/appindependente

LUTAS
IMEDIATAS!
Para garantir nossos
direitos, evitar o calote
do governo Beto Richa,
retrocessos na gestão
democrática nas
escolas, e as tentativas
de implantação
de políticas
meritocráticas, é
fundamental sairmos
desta assembléia
com um plano de
mobilização que
imponha uma
derrota ao governo,
não só preparando
o terreno para os
duros embates do
ano que se aproxima
mas garantindo para
já, o cumprimento
das promessas que
encerraram a greve.
Dada a emergência
desta questão,
propomos que
este ponto ganhe
PRIORIDADE na
ordem de debates da
assembleia.

PELA DESVINCULAÇÃO DA
FOLHA DA EDUCAÇÃO À LRF
Com certeza, o governo tentará justificar o descumprimento do acordo de greve, com a esfarrapada
desculpa da impossibilidade de ultrapassar o teto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

E lá vai o Sindicato a fazer contas,
tudo fazendo para provar que ainda
tem margem pra uma migalha aqui,
outra ali e resultado: migalhas para
todos! Precisamos negar essa lógica.
Precisamos desenvolver uma ampla
campanha contra a limitação da
folha de pagamento do pessoal da
Educação. Recentemente, a presidenta

Dilma sancionou o Plano Nacional
de Educação que estabelece 10% do
PIB para a Educação. Se mantiver
a lógica da LRF, haverá dinheiro
para consultorias, equipamentos,
construções, etc, etc. Porém, para
salários, nada virá. Esta será uma dura
luta para a qual precisamos envolver
toda a categoria e a sociedade.

RETOMAR A GREVE DA CATEGORIA
Estamos em estado de greve. Na
assembleia que aprovou a suspensão da
greve que realizamos no mês de abril
ficou definido que permaneceríamos em
“estado de greve” para acompanhar a
implantação dos itens negociados com
o sindicato. E se algum item não fosse
respeitado retomaríamos a greve.
O governo Beto Richa começa a
descumprir o que prometeu: voltou a
atrasar o pagamento das promoções
e progressões, mostra sinais de que
não vai aprovar Lei para que a titulação

de Pós-graduação seja paga aos
professores contratados pelo PSSs,
e de que não irá implantar um novo
modelo de atendimento à saúde para o
funcionalismo público. Um verdadeiro
golpe!
Não podemos ficar parados diante
deste quadro. Assim, propomos que
a Assembleia aprove um intenso
calendário para a reinstalação da greve,
que imponha uma derrota ao governo e o
fortalecimento da categoria.

O QUE TEME DIREÇÃ0 ESTADUAL DA APP?
No momento em que o governo de Beto Richa
descumpre compromissos assumidos na última
greve, detona uma conquista histórica da nossa
categoria: a eleição de diretores. Estranhamos
e lamentamos que a assembleia que vai definir
o enfrentamento às afrontas do governo, seja
deslocada do centro político e administrativo
do Estado e marcada para o interior. Isso
dificulta a presença de um grande público,
escondendo-nos da grande mídia. Parece que estão

mais preocupados em eleger seus representantes para
o Conselho Estadual de Educação e para o Conselho
da CNTE, do que com as lutas da categoria. O que
pretendem? Do que têm medo? Esse tipo de
atitude só beneficia o governo.
Sempre defendemos a descentralização das
assembleias, mas não neste momento, em que
precisamos de todas as forças para enfrentar o
governo.
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