
 
A Greve termina com perdas para educadores (as) 

 
Jorge Antonio de Queiroz e Silva 
 

Em Assembleia no Estádio Durival Britto e Silva, do Paraná Clube, em Curitiba, 
nesta terça-feira, 9, aproximadamente 10 mil educadores (as) da rede estadual de 
ensino optaram pelo final da greve.  

O acordo entre governo e profissionais de educação estabelece: Pagamento de 
3,45% (referentes à inflação de maio a dezembro de 2014) em uma única parcela no 
mês de outubro do ano corrente. O pagamento da data-base referente a este ano 
(próximo de 8,5%) deverá ser creditado no mês de janeiro de 2016. O pagamento da 
data-base, com estimativa de 5,50%, referente a 2016, mais 1% de ganho real (perdas 
dos meses não pagos em 2015), deverá ser creditado no mês de janeiro de 2017. Em 
maio de 2017 o IPCA (estimativa de 1,80%) deverá ser zerado, com o pagamento da 
inflação referente aos meses de janeiro a abril daquele ano. E, finalmente, 1.0 de maio 
de 2018, Dia Internacional do (a) Trabalhador (a), é restabelecido para revisão anual 
dos salários dos (as) servidores (as). Deverá ser pago o período de maio de 2017 a 
abril de 2018. A estimativa de reajuste é de 4,50%. 

No entanto, no parecer de Cid Cordeiro, coordenador do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), esse acordo traz 
prejuízo para os (as) educadores (as): “(...) a nova proposta representa uma perda de 
0,5% - o equivalente a meio-salário ao ano para cada servidor, ao não garantir o 
zeramento da inflação ainda em 2015.” (BEMPARANÁ, 8 de junho de 2015, p. 3). 

Espera-se que os (as) profissionais da educação não se conformem e revertam 
essa situação desconfortável.  
 

Jorge Antonio de Queiroz e Silva é historiador, palestrante, professor.  
 

 
A APP-Sindicato é uma das referências 
de organização de trabalhadores (as) no 
Brasil.  

 
A maioria optou pelo final da greve. 

 
 
Fonte: www.noticiasdejussara.com.br  
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