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Hora-atividade para valer! eleja os(as) 
representantes da 
app em sua escolaO tal estado de respeito e o choque de gestão divulgado aos 

quatro cantos como marcas do governo do Paraná viraram 

pó. No último período, o que se vê é o desrespeito aos 

compromissos assumidos com as categorias e com organizações 

da sociedade, e uma total desorganização das contas do estado. O 

governo deve e não paga.

Na educação o quadro não é diferente. A dívida do governo 

com a categoria já se aproxima de 100 milhões de reais. As pro-

gressões de outubro dos professores até agora não foram implan-

tadas. A dívida referente às promoções e progressões em atraso 

de professores e funcionários cresce a cada mês. O novo modelo 

de saúde não avança. E o pior, o compromisso de implantação dos 

33% de hora-atividade para o início de 2014 foi vergonhosamente 

desrespeitado pelo governo. 

Hora-atividade: vamos fazer 
valer nosso direito!

A categoria decidiu em sua última assembleia,( 14/12)  ini-
ciar o ano letivo com um calendário de lutas em defesa dos 33% 
de hora-atividade. Independente do governo, vamos fazer valer o 
nosso direito (uma hora-atividade a mais a cada 20 horas de tra-
balho). Assim, a APP-Sindicato solicita que cada escola organize a 
realização da “Hora-atividade para Valer” com início já na primeira 
semana de aulas.

a organização da categoria a partir do local de trabalho 
é decisiva para o fortalecimento das nossas lutas e 
conquistas. Assim, a APP orienta que durante a semana 

pedagógica as escolas reservem um momento para a realização 
da eleição dos (as) representantes da APP-Sindicato, tanto 
de professores (as) como de funcionários (as). As atas para 
a eleição estão disponíveis no site da APP-Sindicato.  Mais 
informações na Edição do Jornal 30 de Agosto.

No dia 15 de março, a APP lançará em assembleia estadual a 
campanha salarial 2014 com a aprovação de um calendário de mobi-
lizações para o êxito da campanha. Entre as principais reivindicações 
do ano de 2014 destaca-se: 33% de hora-atividade, pagamento de 
progressões e promoções em atraso, respeito à data-base, implan-
tação do Piso Nacional dos professores, reajustes reais para funcio-
nários (as) , novo modelo de saúde, cargo de 40 horas, melhorias 
no contrato PSS, enquadramento de todos aposentados no Nível II 
da carreira, concurso público para funcionários(as) e professores(as). 

Professor(a) e funcionário(a)!
Fortaleça nossa organização e contribua com nossas 

conquistas! Sindicalize-se!

Faça parte desta história em defesa da sua profissão!

WWW.appSiNdiCato.orG.Br

2014 será mais uma ano de luta e conquistas. Só dependerá 
da atuação organizada de toda a categoria em torno da APP-Sindi-
cato. Por isto estamos iniciando o ano já mobilizados. Para fortale-
cer nossa organização a direção da entidade preparou uma série de 
materiais para serem discutidos durante a semana pedagógica. É 

importante que cada escola disponibilize um momento es-
pecífico na semana para discutir estes materiais de reflexão 
e organização das nossas lutas. Os materiais estarão dis-
poníveis nos núcleos sindicais, e no site da APP-Sindicato: 
www.appsindicato.org.br

Veja o calendário aprovado na última assembleia: 
 
27 a 31/01 – Realização de conselhos regionais em todos os nú-
cleos sindicais 
03 a 07/02 – Debate dos materiais pedagógicos da APP durante 
semana pedagógica 
Dias 11, 19, 27/02 e 07/03 - Campanha “Hora-Atividade para valer” 
22 a 13/03 – Reunião dos Conselhos Regionais para preparação 
para a assembleia estadual.
14 – Conselho Estadual da APP-Sindicato
15 - Assembleia Estadual da APP-Sindicato

assembleia estadual lançará Campanha 
salarial 2014 

direção da app deseja um ótimo ano letivo

aSSemBleia eStadual da app-SiNdiCato dia 15 de março,
em CuritiBa. partiCipe!

Calendário da hora-atividade para valer:

11 de fevereiro: terça-feira
19 de fevereiro: quarta-feira 
27 de fevereiro: quinta-feira
07 de março: sexta-feira
15 de março: sábado
(Assembleia Estadual de avaliação)
Nestes dias a última aula será dispensada para 
os professores (as) realizarem uma hora-aula a 
mais de hora-atividade.


