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2012 inicia com MOBILIZAÇÃO
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9 de fevereiro:
dia de paralisação parcial por 
33% de hora-atividade

Data integra série de mobilizações que também 
defendem o pagamento do Piso, investimento 
de 10% do PIB na educação, melhorias no 
atendimento à saúde e adequações nos planos 
de carreira de funcionários(as) e professores(as)

Os(as) trabalhadores(as) em edu-
cação do Paraná começam 2012 pron-
tos para a luta. A categoria aprovou, 
em assembleia realizada em dezem-
bro, um calendário amplo de mobili-
zação em defesa da educação. Desde 
a semana pedagógica – que acontece 
no início de fevereiro – até o final de 
março, serão realizadas diversas ativi-
dades que têm como objetivo alcançar 
os seguintes itens: 

:: A implantação de 1/3 da hora-
atividade, como determina a Lei 
do Piso – Desde 1996, a APP lidera a 
luta dos(as) educadores(as) do Paraná 
por este direito. Em 2001, após uma 
greve no ano anterior, foi conquistado 
o percentual de 10% de hora-atividade. 
Em 2003, o percentual foi ampliado 
para 20%, depois de uma intensa 
negociação com governo da época. Em 
2008, os(as) educadores(as) de todo o 
país conseguiram a publicação da Lei 
Nacional 11.738, que institui o Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN) 
com 1/3 de hora-atividade. Agora, a 
luta é para fazer valer na prática este 
direito no Estado.

:: Implantação do reajuste do Piso 
Nacional  de 22,22 % na tabela de 
vencimentos dos(as) professores(as) 
do Paraná – Em 2011, alcançamos o 
valor do PSPN no Paraná com a reposi-
ção de 6,5% (ocorrida na data-base) e 
mais 3% (setembro, retroativo a julho). 
A legislação nacional estabelece um re-
ajuste anual do Piso Nacional, que, para 

este ano foi, de acordo com a CNTE, de 
22,22%.

:: A criação de um novo serviço 
de atendimento à saúde dos(as) 
servidores(as) estaduais – A educa-
ção tem pressa! O atendimento atual é 
muito precário. Os (as)trabalhadores(as) 
precisam que seja criado um novo sis-
tema que garanta a ampliação do aten-
dimento de todos os(as) servidores(as) 
estaduais em todos os municípios; com 
assistência médica, hospitalar e labora-
torial às várias especialidades, incluindo 
atendimento odontológico, fonoaudioló-
gico e psicológico; participação dos(as) 
trabalhadores(as) na gestão; o pagamen-
to dos hospitais a partir dos serviços pres-
tados; dentre outros.

:: Adequações nas carreiras dos(as) 
funcionários(as) da Educação – A APP in-
tegra a comissão que está elaborando alte-
rações para melhorar os planos de carreira 
dos (as) funcionários(as) e professores(as). 
Entre as questões debatidas, está a inclu-
são da graduação na tabela salarial do(a) 
agente educacional I. O mesmo acontece 
na tabela do(a) agente educacional II em 
relação à pós-graduação. 

:: Luta nacional pela destinação de 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
para a educação pública - Os(as) 
educadores(as) querem garantir, no Pla-
no Nacional de Educação (PNE) que tra-
mita no Congresso Nacional, o investi-
mento de 10% do Produto Interno Bruto 
brasileiro na educação pública.

PARTICIPE DO CALENDÁRIO 
DE MOBILIZAÇÃO!

03/02

27/02 a 02/03

14/03

APP na Escola: debate dos materiais na semana pedagógica, eleição 
dos(as) representantes de escola e organização do dia 09/02.

09/02
Dia estadual pela hora-atividade ampliada, com atos públicos regionaliza-
dos e aulas de 30 minutos.

16/02 Seminário Estadual de professores(as) estaduais e municipais sobre a efe-
tivação da Lei do Piso.

Reunião dos conselhos ou assembleias regionais nos Núcleos Sindicais da APP.

08/02 Dia Internacional da Mulher. Ato estadual em Curitiba.

Debate nas escolas sobre hora-atividade, saúde e condições de trabalho.

16/03 Debates e avaliações da mobilização nas escolas.

30/03 e 31/03 Conselho e assembleia estaduais.

15/03 Greve estadual e nacional com ato público em Curitiba.

Aulas de 30 min - Atos públicos regionais


