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APP cobra aprovação 
dos projetos do PSS

Duas das conquistas da greve 
histórica dos(as) trabalhadores(as) da 
educação da rede estadual de ensino 
do Paraná ainda não foram efetiva-
das. Isso porque as alterações das leis 
108/2005 e 103/2004, que beneficia-
rão os PSS, ainda não foram votadas 
na Assembleia Legislativa do Paraná. 

As mudanças tratam do pagamento 
pela titulação dos(as) educadores(as) 
contratados em regime temporário 
e da contagem do tempo de serviço 
desses(as) profissionais para avanço 
na carreira. A APP-Sindicato reafirma 
à categoria que está acompanhando a 
tramitação do projeto e que defenderá 
as alterações até que o direito seja in-
corporado em lei. 

Informações sobre o andamento 
do processo serão divulgadas no site 
da APP. Após a aprovação, as altera-
ções entram em vigor, a partir do próxi-
mo ano, nos novos contratos.

Conferência de Educação 
da APP: etapas regionais a 
pleno vapor

Pensar a luta. Esta é a prerrogativa dos(as) 
educadores(as) que participam, pelo Estado, das 
etapas regionais da Conferência de Educação da 
APP-Sindicato. No último final de semana foram 
realizadas quatro conferências: em Apucarana, 
Cascavel, Guarapuava e Curitiba (Núcleo Sindical 
Curitiba Sul). Para os próximos dias 18 e 19 es-
tão previstas as realizações de outras 18 etapas 
regionais (veja tabela abaixo). E nos dias 1º e 2 de 
agosto, em Curitiba, será a vez da etapa estadual, 
que reunirá delegados indicados nas conferências 
regionais. O tema deste ano é ‘A educação pública 
que queremos. Proposta dos(as) trabalhadores(as) 
da Educação Pública para o próximo governo’. 

De acordo com a secretária de Formação da 
APP, professora Janeslei Albuquerque, que parti-
cipou no último dia 12 da Conferência em Casca-
vel, o debate foi riquíssimo. “Mesmo no período 
de férias teve um público muito bom, que fez um 
excelente balanço das políticas educacionais do 
Paraná”, revelou. A secretária Educacional do 
sindicato, professora Walkíria Mazeto, participou 
da etapa de Guarapuava. Para ela, a metodologia 
usada das conferências é exemplar. “É um pro-
cesso amplo, participativo, onde os trabalhadores 
e trabalhadoras sistematizam propostas para a 
melhoria da educação – e da vida – das novas 
gerações de paranaenses”, avalia. 

Na última semana foram realizadas quatro conferências regionais. Neste 
final de semana, acontecem mais 18. Participe!

Núcleo Sindical Data Conf. Regional Local

Arapongas 19/07/2014 CE Marques de Caravela, às 8h

Assis Chateaubriand 18/07/2014 Salão de Festas da Paróquia São Francisco, Centro

Campo Mourão 18/07/2014 Hotel Santa Maria, Centro

Francisco Beltrão 19/07/2014 Sede do NS, das 08h30 às 17h30

Irati 19/07/2014  

Ivaiporã 18/07/2014 Cebeja, na Praça Independência

Jacarezinho 19/07/2014 Sede do Núcleo Sindical

Laranjeiras do Sul 19/07/2014 CE Gildo Aluísio Schuck, Centro

Londrina 19/07/2014 Sede do Núcleo Sindical, das 8h às 17h

Mandaguari 17 e 18/07/2014 Dia 17 - Centro de Convenções Dr. Décio da Silva Bacelar
Dia 18 – Facimam, Centro

Maringá 18/07/2014 Sintemar – Rua Professor Itamar Orlando Soares, 357

Paranaguá 19/07/2014 Colégio Estadual José Bonifácio, às 8h

Paranavaí 19/7/2014 Unipar - Rua Huberto Bruning, 360

Pato Branco 19/7/2014
(das 13h às 20h)

Colégio Agostinho Pereira, situado na rua Silvio Vidal, nº 252 
- La Salle- às 8h30

Ponta Grossa 19/7/2014 Sindicato dos Metalúrgicos, Centro

Toledo 18/7/2014 PUC – Av. da União, 500, Jd. Coopagro

Umuarama 19/7/2014 Sede do Núcleo Sindical

União da Vitória 19/7/2014 CE Túlio de França, sito á Av. Manoel Ribas, s/n- Centro, das 
8h às 17h

Curitiba Norte 19/7/2014 Sede estadual da APP, durante todo o dia

AGENDA
1º e 2 de agosto – Conferência de 
Educação da APP-Sindicato. Local: 
Centro de Convenções, em Curitiba.

19 de agosto – Debate com os 
candidatos ao governo do Estado.  
Local: será informado em breve.

29 de agosto – Dia de Luto e de Luta 
da Educação Pública do Paraná (*).  
Local da concentração: a confirmar.

* Como o 30 de agosto, este ano, 
cai em um sábado, a APP-Sindicato 
antecipará a mobilização para a 
sexta-feira (29).

10 de setembro – Eleições para 
a escolha da direção estadual o dos 
Núcleos Sindicais da APP-Sindicato


