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‘Hora-atividade pra Valer’ 
continua com força

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÕES
30/03 a 30/04 – Assembleias regionais em todos os Núcleos 
Sindicais da APP

08/04 – Encontro estadual de diretores(as) de escolas sobre  
Porte de Escolas, em Curitiba

09/04 – Marcha da Classe Trabalhadora, em São Paulo  
(envio de caravana do Paraná)

14/04 – Mobilização dos(as) aposentados(as)

:: 10h00 – Reunião na APP-Sindicato
:: 14h00 – Mobilização na Assembleia Legislativa do Paraná
:: A partir das 17h – Vigília em frente ao Palácio Iguaçu

23/04 – Início da greve geral dos(as) educadores(as) paranaenses

23/04 – Início do acampamento em frente ao Palácio Iguaçu,  
em Curitiba (PR). Durante o acampamento ocorrerá a devolução 
simbólica do Cartão Vida Paraná

24 a 30/04 - 15ª Semana Nacional em Defesa da Educação 
Pública, organizada pela CNTE

25/04 - Encontro Estadual dos Funcionários(as), em Curitiba

29/04 - Ato Público em Curitiba

A paciência dos(as) educadores(as) acabou. O governo do Estado tem até essa data 
para se posicionar sobre o cumprimento das leis e melhores condições de trabalho

A  assembleia organizada pela APP-Sindicato, que reuniu mais 
de mil educadores(as) no último dia 29, em Curitiba, man-
dou um recado dos(as) para o governo do Estado: os(as) 

educadores(as) acreditam que o governo pode atender a pauta prio-
ritária da categoria. A greve geral será deflagrada a partir do dia 23 
de abril. A lentidão e o descaso demonstrados pelo Poder Executivo 
durante as negociações entre trabalhadores(as) e governo levou 
a categoria ao limite. Especialmente nos últimos meses, quando 
o Estado não cumpriu o acordado a respeito dos 33% de hora-
-atividade para a jornada no magistério, atrasou o pagamento de 
avanços na carreira de professores(as) e funcionários(as), recuou 
no processo de implantação de um novo modelo de atendimento 
à saúde e passou a cortar o auxílio-transporte dos(as) educadores 
em licença médica.

Além da resolução dos 13 itens prioritários da pauta (veja 
box), os(as) trabalhadores(as) em Educação querem um cro-
nograma de negociação sobre as outras 37 reivindicações que 
constam da pauta completa. A assembleia também decidiu pela 
continuação da campanha ‘Hora-Atividade pra Valer’ (datas 
abaixo), pela deflagração de Assembleia Permanente (significa 
que a direção do sindicato pode, a qualquer hora e por ocasião 
do desenrolar das negociações, convocar a categoria para uma 
nova assembleia), bem como por um intenso calendário de mo-
bilização durante o mês de abril. Para a categoria, ‘quem luta faz 
a hora, não espera acontecer!’

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES:

• 33% de Hora-atividade
• Piso Nacional (8,32%), retroativo a janeiro
• Reajuste para os(as) funcionários(as) de escola 
(7,34%)
• Calendário do pagamento de avanços em atraso 
(que somam mais de R$ 100 milhões)
• Novos concursos públicos e rapidez nas etapas 
que faltam do Concurso do Magistério de 2013
• Novo modelo de atendimento à saúde
• Nova oferta do Cargo de 40 horas
• Pagamento do PSS pela maior formação
• Enquadramento dos(as) aposentados(as) no Nível 
II da carreira
• Porte de escolas: sem redução de funcionários, 
pedagogos e direção 
• Hora-aula e Hora-atividade para a Educação Especial
• Debate sobre infraestrutura adequada nas escolas
• Pelo fim do desmonte pedagógico (EJA, Educação 
Profissional, Celem, Salas de Apoio etc.)

Foto: Leandro Taques | APP-Sindicato - NS Curitiba Norte

Avaliando o êxito na primeira fase, a categoria, na as-
sembleia de 29 de março, decidiu por continuar com o movi-
mento, a fim de fazer valer nosso direito a um terço de hora-
-atividade, mesmo a contragosto do governo.

Próximas datas do 
‘Hora-atividade pra valer!’

04/04 - Sexta-feira | 10/04 - Quinta-feira
16/04 - Quarta-feira | 22/04 - Terça-feira

É greve geral! Categoria decidiu e 
paralisação inicia em 23 de abril!
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A partir do dia 23 de abril, a educação vai parar!

Categoria intensifica a luta por seus direitos


