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Grande marcha 
da educação: 
precisamos de você 
nesta caminhada!

Quando:
dia 29 de agosto de 2014, sexta-feira

Onde: 
concentração na Praça Santos 

Andrade, em Curitiba

Horário: 
a partir das 9 horas da manhã

Educador(a), procure o Núcleo Sindical da APP mais 
próximo para obter informações sobre o deslocamento 

até Curitiba e também sobre a programação local. 

Neste ano a data será lembrada na sexta-feira dia 29

A  cada ano professores e funcionários ocupam as principais 
ruas da capital do Paraná em forma de luta e de luto. Luta 
por melhores condições de trabalho e valorização profissio-

nal. A data tem se consolidado como um espaço de demonstra-
ção de força e de conquistas da categoria. Luto em lembrança da 
tragédia ocorrida em 30 de Agosto de 1988, em frente ao Palácio 
Iguaçu, quando nossa categoria foi covardemente agredida pela 
polícia de choque do governo Álvaro Dias. Assim, a cada ano os 
educadores deixam seu recado: A educação não pode ser tratada 
com violência ou descaso. Exige respeito de verdade!

Este ano, a tradicional marcha da educação, que acontece 
sempre no dia 30 de agosto, será antecipada para o dia 29 de 
agosto, uma sexta-feira. Neste dia, haverá paralisação das ativi-
dades nas escolas e grande ato público em Curitiba. 

No ano passado, tivemos uma grande participação em nossa 
passeata que percorre o trecho da Praça Santos Andrade, no cen-
tro de Curitiba, até a sede do governo do Estado, o Palácio Iguaçu. 
Foram mais de 20 mil participantes que juntos(as) pediram atenção 

para os problemas com a educação pública estadual do Pa-
raná. Neste ano, vamos mais uma vez mostrar nossa força. 

No dia 29 vamos reivindicar:
• Novo modelo de atendimento à saúde e prevenção 
de doenças causadas durante o exercício da função.
• Concurso público para professores(as) e 
funcionários(as) de escola.
• Aprovação dos projetos de lei que alteram o contrato 
dos profissionais do PSS.
• Enquadramento dos professores aposentados (as) 
no Nível II da carreira 
• Atenção especial, urgente e imediata aos direitos 
dos profissionais da educação.
• Fim do desmonte pedagógico.
• Defesa da Educação de Jovens e Adultos.
• Defesa da Educação Profissional.

30 de agosto: luto e luta

DIA 29 É DIA DE 
PARALISAÇÃO ESTADUAL 

Foto: Joka Madruga | Arquivo da APP-Sindicato
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O ‘Dia de Luto e de Luta da Educação’ é tradição no Paraná


