
APP lança 
a campanha 
salarial 2014

Os(as) educadores(as) presentes à 
assembleia aprovaram a Campanha Sa-
larial 2014 da categoria, que tem como 
mote a chamada: ‘Quem luta faz a hora, 
não espera acontecer!’. Além da exigên-
cia da implementação dos 33% de hora-
-atividade, faz parte da campanha outras 
reivindicações importantes da categoria. 
(veja cartaz ao lado). A assembleia tam-
bém aprovou a pauta de reivindicações 
de 2014, que tem mais de 50 itens. O 
documento será divulgado em breve no 
portal da APP.

Pesquisa sobre 
Sofrimento Mental 
dos(as) Professores(as)

‘Hora-atividade pra valer!’ continua até o fi nal de março

Na assembleia, o secretário 
de Saúde e Previdência da APP, 
professor Idemar Beki, fez a apre-
sentação ofi cial da Pesquisa so-
bre Sofrimento Mental dos(as) 
Professores(as). A iniciativa, que 
será efetivada em conjunto com o 
Núcleo de Estudos em Saúde Cole-
tiva (Nesc) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), estará dispo-
nível no portal da APP-Sindicato a 
partir desta semana. Fique ligado!

Conforme defi nido pela categoria, a campanha pelos 33% de hora-atividade 
foi estendida até a data da próxima assembleia, que ocorrerá no dia 29 de mar-
ço. Duas novas datas foram acrescentadas ao calendário inicial da campanha, 
que já tinha programado a ação nos dias 27 de fevereiro e 07 de março. Veja, ao 
lado na agenda, as datas aprovadas pela assembleia.

AGENDA
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Em assembleia da APP, 
categoria decide parar 

no dia 19 de março
Trabalhadores e trabalhadoras em 
educação pública do Estado defi ni-
ram, em assembleia da categoria 
realizada no último dia 22, a partici-
pação do Paraná na greve nacional 
organizada pela Confederação Na-
cional da Educação (CNTE). Serão 
dois dias de mobilização – 17 e 18 
de março – e um dia de paralisação 
de todas as escolas da rede estadual 
de ensino: dia 19 de março.  Confi ra o 
calendário aprovado na assembleia:

Fevereiro
24/02 – Acompanhamento de fala da 
secretária da Fazenda, Jozélia Nogueira, 
na Alep
25/02 – APP e Fórum das Entidades Sin-
dicais acompanham a protocolização dos 
PLs da Saúde na Alep
25/02 – Audiência entre APP e Secreta-
ria de Estado da Educação (Seed)
26/02 – Audiência Pública sobre EJA, às 
9h, no Plenarinho da Assembleia Legisla-
tiva do Paraná
27/02 – ‘Hora-atividade pra valer!’ 
nas escolas

Março
17/03 – Debate nas escolas e entrega 
de carta a todos os prefeitos, bem como 
ao governador
18/03 – Aulas de 30 minutos e mobiliza-
ções, em todas as regiões, em defesa da 
saúde dos(as) educadores(as) e de um 
novo modelo de atendimento à saúde 
dos(as) servidores(as)
19/03 – Paralisação de todas as escolas 
da rede estadual
:: Grande caminhada em Curitiba
:: Envio de caravana para marcha nacio-
nal em defesa da Educação, em Brasília

Próximas datas do 
‘Hora-atividade pra valer!’

27/02 - Quinta-feira
07/03 - Sexta-feira
11/03 - Terça-feira
24/03 - Segunda-feira
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QUEM LUTA FAZ A 
NÃO ESPERA ACONTECER!

H RA
33% de hora- atividade

. 33% DE HORA-ATIVIDADE

. PISO NACIONAL

. REAJUSTE DOS FUNCIONÁRIOS (AS)

. PAGAMENTO DE AVANÇOS EM ATRASO

. CONCURSOS PÚBLICOS 

. NOVO MODELO DE ATENDIMENTO À SAÚDE

. CARGO DE 40 HORAS

. ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS PSS

. ENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS (AS)

. PORTE DE ESCOLAS

. HORA-AULA E HORA-ATIVIDADE PARA 
   A EDUCAÇÃO ESPECIAL
. INFRAESTRUTURA ADEQUADA NAS ESCOLAS
. PELO FIM DO DESMONTE PEDAGÓGICO

Acesse nosso site: www.appsindicato.org.br 
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