
APP na Marcha do Dia 
Internacional da Mulher

A APP-Sindicato esteve à frente da 
grande mobilização do Dia Internacional 
da Mulher, no sábado (8), em Curitiba. 
Diretoras(es) estaduais, dos Núcleos Sindi-
cais de Curitiba e Região e também de Pon-
ta Grossa e dezenas de filiadas(os) deram 
seu grito pela igualdade de gênero e contra 
toda forma de discriminação na Marcha 
das Mulheres com o tema “Não é por ro-

sas, é pelo direito das mulheres”.
A marcha, com centenas de participan-

tes, percorreu ruas e praças de Curitiba 
lembrando temas como a impunidade nos 
crimes contra as mulheres, os desafios das 
mulheres jovens, a discriminação de gêne-
ro no mundo do trabalho e o agravado pre-
conceito que recai sobre mulheres negras, 
lésbicas, bissexuais e transgêneras.

Educação especial, a luta pela igualdade 
entre educadores(as)

A Conferência Nacional de Educação 
(Conae) colocou em evidencia o debate da 
organização da Educação Especial em todo 
país. A direção da APP-Sindicato, por meio 
da Secretaria Educacional, acompanhou em 
vários espaços a discussão de temas quanto 
à inclusão, à necessidade de escolas espe-
cializadas, entre outros. O sindicato continua 
reafirmando suas posições na garantia de 
uma educação pública que atenda às espe-
cificidades destes estudantes. 

Além disso, no Paraná, a APP luta pela 
garantia aos professores e professoras da 
Educação Especial, hoje cedidos para ins-
tituições conveniadas e filantrópicas (Apae 
e afins), dos direitos previstos pela Lei 
103/2004 (Plano de Carreira do Magistério 
do Paraná), do cumprimento da hora-aula 
e hora-atividade conforme prevê a Lei nº. 
11.738/2008 (Piso Salarial Profissional 
Nacional), da fixação dos professores nas 
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escolas, de concurso de remoção e de for-
mação continuada. 

Na última reunião de negociação, ocor-
rida no dia 26 de fevereiro, a APP registrou 
que até o final do ano passado o debate 
sobre a pauta da Educação Especial estava 
acontecendo com a Secretaria de Estado 
da Educação (Seed), mas que, após mu-
danças internas, o diálogo cessou. A su-
perintendente da Educação, Eliane Rocha, 
disse que o debate será retomado. Além 
disso, afirmou que a Seed deve apresentar, 
nos próximos dias, uma proposta para im-
plantação deste direito, que garante a iso-
nomia entre os(as) professores(as) da rede 
e aqueles(as) que atuam nas Apaes. A APP 
irá agendar uma nova reunião, para tratar 
especificamente do tema, com o Departa-
mento de Educação Especial.

:: Veja no site da APP a pauta da Edu-
cação Especial reivindicada pelo sindicato.
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Nesta terça (11), “Hora-
-atividade pra Valer”. 
Dia 19, paralisação
Mais uma vez, nesta terça-feira (11), 

os estudantes das escolas públicas do Pa-
raná serão liberados uma aula mais cedo 
para que os(as) professores(as) possam 
completar os 33,3% de hora-atividade.

Mesmo com o agravo de instrumento 
obtido pelo governo na Justiça para cerce-
ar a mobilização, a campanha continua. 

Segundo a decisão, a APP deverá pa-
gar uma multa de R$ 20.000,00 por cada 
dia de ‘Hora-Atividade pra Valer’. A multa 
é para o sindicato e não para os que parti-
ciparem da campanha. O sindicato recor-
rerá da decisão judicial. 

Lembrando que os 33,3% são direito 
e que o Estado não cumpre a Lei Nacional 
do Piso 11.7387, de 2008, nem a deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF), 
de 2011, que confirmou a constituciona-
lidade da Lei do Piso e, por fim, a lei com-
plementar estadual nº 155/2013, que 
instituiu o 1/3 da jornada do magistério 
do Paraná como hora-atividade.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE 
MOBILIZAÇÕES PARA 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 mobili-
zações, em todas as regiões, em defe-
sa da saúde dos(as) educadores(as) e 
de um novo modelo de atendimento à 
saúde dos(as) servidores(as) e contra o 
desconto do auxílio transporte dos(as) 
educadores(as) em licença médica. 
:: Atos públicos em todo o Estado a partir 
das 10h30.
:: Durante a tarde, panfletagem para co-
munidade escolar.
19/03 – Paralisação de todas as escolas 
da rede estadual
:: Grande caminhada em Curitiba, com con-
centração às 9h, na Praça Santos Andrade
:: Envio de caravana para marcha nacio-
nal em defesa da Educação, em Brasília

PRóxIMAS DAtAS DO 
‘HORA-AtIVIDADE PRA VALER!’

11/03 - Terça-feira
24/03 - Segunda-feira
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