
Vitória da categoria! 
Aprovado o aumento no auxílio-transporte dos(as) funcionários(as)

Durante a greve deste ano, uma das 
maiores da história da APP-Sindicato, e que 
contou com grande participação dos(as) 
funcionários(as) das escolas, uma das con-
quistas foi assegurada por lei, hoje (02), na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Os 
deputado aprovaram o aumento do valor do 
auxílio-transporte dos(as) funcionários(as) de 
escola do Quadro dos Funcionários da Edu-
cação Básica (QFEB), que passará a receber 
o mesmo valor do auxílio-transporte do(a) 
professor(a) de 20 horas.

O Projeto de Lei Complementar nº 9/2014 
altera a Lei Complementar 123/2008 que ins-
titui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos do QFEB da Educação Básica da Rede Pú-
blica Estadual do Paraná. O(A) funcionário(a) 

35% de hora-atividade: agora é Lei! 
Hora-atividade agora é pra valer!

Foi aprovado, no último dia 2, o Projeto de 
Lei 10/2014. A proposta concede a comple-
mentação de, no mínimo, 1/3 (um terço) sobre 
uma hora-atividade aos(às) professores(as) da 
Rede Estadual de Educação Básica do Paraná. 
Isto ocorrerá a partir de 1º de agosto de 2014, 
com o pagamento da porcentagem sobre uma 
hora-aula de agosto a dezembro deste ano. A 
partir do primeiro dia do ano letivo de 2015, 
a implementação será definitiva na jornada, 

chegando a 35% de carga horária destinada a 
preparação das aulas, cursos, formações etc.

A hora-atividad é uma conquista histórica, 
tendo em vista toda a mobilização realizada 
pela categoria há anos.  2013 foi um ano de 
intensas mobilizações e debates sobre a ho-
ra-atividade e temendo ameaça de greve da 
categoria no primeiro semestre, o governo se 
comprometeu a implantar 30% em julho, e, em 
janeiro de 2014, 33%, a partir do critério de 

hora-aula, e não hora-relógio, como o governo 
havia defendido já no final do ano de 2012.
Confira na tabela como ficará a carga-horária 
dos professores e professoras a partir de 2015:

Nº de aulas Regência Hora
Atividade

20 13 7
40 26 14

de escola que recebe atualmente R$ 266,21, 
passará a receber de auxílio-transporte o valor 
correspondente a R$360,74.

E a nossa luta não para por aqui. Somen-
te em relação ao auxílio-transporte são duas 
pautas: a equiparação com o valor recebido 

por professores(as) pelas 40h e a incorpo-
ração destes valores ao salário, garantindo 
que este benefício se estenda também após 
a aposentadoria.

Histórico - Uma das conquistas da greve 
em 2000 foi a implantação do vale-transpor-
te. Contudo, este direito era limitado aos(às) 
funcionários(as) que trabalhavam em escolas 
longe de suas residências, somente nos cen-
tros urbanos dotados de transporte coletivo. 
Além disso, era reduzido a dois vales transpor-
tes ao dia. Na aprovação do plano de carreira, 
em 2008, a categoria conquistou que o paga-
mento fosse feito em dinheiro, aumentando o 
valor para o equivalente a quatro vales ao dia e 
estendendo o benefício à todos(as) que estão 
na carreira.

Uma publicação da Secretaria de Comunicação da APP-Sindicato | www.appsindicator.org.br | Presidente: Hermes Leão (interino)
• Secretário de Comunicação: Luiz Carlos Paixão da Rocha. Jornalistas responsáveis: Francielly Camilo (9561-PR), Uanilla Pivetta (8071-PR) e 

Valnísia Mangueira (893-SE). Diagramador: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR)

Saiba quais as próximas Conferências Regionais de Educação da APP

Este ano a APP-Sindicato promove a 
VI Conferência de Educação da entidade e 
de acordo com o cronograma da atividade, 
até o dia 20 de julho os núcleos sindicais 
da entidade realizarão as Conferências Re-
gionais. De acordo com a secretária Edu-
cacional da APP, professora Walkíria Ole-

de Curitiba”, informa Walkíria.Clique no 
link azul para ler o Caderno de Debates 
da Conferencia Estadual de Educação da 
APP-Sindicato.Veja, no site da APP, a lista 
com as conferências regionais que já es-
tão marcadas e os locais onde ocorrerão 
os debates.

gário Mazeto, todos(as) os(as) educadores(as) 
estão convidados a participar da atividade.

“Nós debateremos as nossas propostas 
para o próximo governo e estas propostas 
serão levadas, pelas delegações eleitas, à 
Conferência Estadual, que acontecerá dias 
1º e 2 de agosto, no Centro de Convenções 
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