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Seed suspende distribuição 
de aulas em todo Estado

Direção da APP reúne-se com Secretário da Educação

A direção estadual da APP-
-Sindicato esteve na Secretaria da 
Educação (Seed) na última terça e 
quarta-feira (26 e 27) para buscar 
informações sobre o cancelamen-
to da distribuição de aulas para 
professores(as) PSS nas escolas do 
Estado. No dia 26 nenhuma chefia 
recebeu os(as) diretores(as) da en-
tidade alegando estar em reuniões. 

Na quarta-feira pela manhã o 
presidente da APP, professor Her-
mes Leão, esteve novamente na 
Seed, acompanhado do secretário 
de Assuntos Municipais, professor 
Celso José dos Santos, da secretária 
Educacional, professora Walkíria 
Olegario Mazzeto e do Deputado 
Estadual, Professor Lemos (PT).

Na última sexta-feira (23), uma 
comissão formada pelo presidente 
da APP-Sindicato, professor Her-
mes Silva Leão, pela secretária de 
finanças professora Marlei Fernan-
des de Carvalho e pelo secretário de 
assuntos jurídicos, professor Mário 
Sérgio Ferreira, fez uma reunião 

com o novo secretário de Educação, 
Fernando Xavier Ferreira. Além do 
secretário estavam presentes o ex-
-secretário Paulo Schmidt, a chefe 
de Recursos Humanos Cyrce Ber-
nadete da Silva e a Superintendente 
Eliane Rocha.

Tratou-se de uma reunião ini-
cial de apresentação em que a 
direção da APP reafirmou questões 
emergenciais da pauta. A comissão 
insistiu que o não pagamento de 1/3 
férias e rescisão dos contratos PSS 
impactarão no início do ano letivo e 
cobrou uma manifestação do gover-

no para os próximos dias.
Outros itens cobrados: regu-

larização do repasse do fundo 
rotativo, pagamento salarial do 
conjunto dos(as) servidores(as) 
no último dia útil do mês, repas-
se do auxilio alimentação para 
os(as) funcionários(as) de escola, 
pagamento das progressões e 
promoções de(as) professores(as) 
e funcionários(as) – cerca de R$ 
70 milhões. Insistiu-se, ainda, no 
cumprimento do reajuste de salários 
dos(as) professores(as) conforme 
índice nacional de 13,01%.

Ao tratar de questões emer-
genciais de nossa pauta, a direção 
foi enfática em traduzir o quadro 
de descontentamento da categoria 
que vem desde o descumprimento 
de itens acordados durante a greve 
de 2014 – entre eles o projeto de 
pagamento por maior habilitação 
dos(as) PSS e contagem do tem-
po PSS para avanço na carreira 
dos(as) professores(as) efetivos(as), 
passando pelo “pacotaço” de final 
de ano – com a penalização aos(às) 
servidores(as) aposentados(as) que 
recebem acima do teto do INSS e 

agora, recentemente, os decretos 
assinados durante a posse do go-
vernador. Professor Hermes reite-
rou: “precisamos retomar o trabalho 
importante de comissões como do 
cargo de 40 horas, do concurso para 
funcionários e os debates acerca 
do novo modelo de atendimento à 
saúde”.

Posse dos(as) novos(as) 
concursados(as): houve a sinali-
zação do secretário da efetivação 
da posse dos(as) novos(as) concur-
sados conforme calendário previsto 
para o início do ano letivo. Em rela-

ção às ordens de serviço, foi insistido 
na possibilidade de sua oferta.

Por fim, a comissão reforçou ao 
novo secretário que o não cumpri-
mento dos itens emergenciais da 
pauta instaurará na escola um clima 
desfavorável que se refletirá durante 
a semana pedagógica bem como no 
início das aulas. A categoria saberá 
avaliar estas questões durante a 
Assembleia do dia 7 de fevereiro 
em Guarapuava. Por isso insistiu 
na realização de outro debate nos 
próximos dias onde os itens aqui 
tratados e outros sejam retomados.

Presidente da entidade 
esteve na Seed para 
protocolar ofício de 
agendamento

Durante a reunião, 
direção cobrou 
cumprimento de itens 
emergenciais da pauta

Na ocasião foram informados 
de que a distribuição de aulas foi 
suspensa devido a readequações na 
estrutura das escolas. Ainda segun-
do a secretaria, não há previsão de 
que uma empresa realize a contra-
tação destes(as) profissionais e que 
a própria Seed, através dos Núcleos 
Regionais de Educação, fará esta 
distribuição assim que autorizada.

“Reafirmamos a importância 
da distribuição de aulas aos PSS o 
quanto antes, assim como a posse 
dos novos concursados, o que possi-
bilita sua participação na semana pe-
dagógica. O atraso nestes processos 
interfere diretamente no dia-a-dia 
da escola, prejudicando o processo 
de aprendizagem e a organização 
das unidades escolares”, afirma o 
professor Hermes Leão.

Sobre as demais pautas emer-
genciais da categoria como o paga-
mento de 1/3 de férias, Hermes afir-
mou que a APP busca informações 
e realiza as cobranças para que a 

pauta financeira seja cumprida. 
“Fomos às secretarias de Educação 
e de Administração do Estado a fim 
de buscar maiores detalhes sobre 
os pagamentos. No entanto, está 

muito difícil conseguir qualquer infor-
mação. Nesta tarde continuaremos 
o debate para cobrar a efetivação 
dos compromissos financeiros do 
governo com a categoria”, afirmou.

Editais de convocação

Assembleia Regional Extraordinária 
dos Educadores(as) de Jaguariaíva

Assembleia Regional Extraordinária 
dos Educadores(as) de Palmeira

A presidente da APP-Sindicato - Ponta Grossa convoca os(as) 
educadores(as) do município de Jaguariaíva para assembleia extraordinária 
a ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2015, às 9h em primeira convo-
cação e 9h30 em segunda convocação, no auditório do Colégio Estadual 
Rodrigues Alves, rua Expedicionário, s/n, Jaguariaíva – PR, para tratar da 
seguinte pauta: 1. Informes; 2. Mobilização; 3. Eleição para substituição 
do(a) representante de Município para mandato 2014-2017.

Vera rosi Lopes de Morais
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

A presidente da APP-Sindicato - Ponta Grossa convoca os educadores/as 
do município de Palmeira para assembleia extraordinária a ser realizada no 
dia 04 de Fevereiro de 2015, às 9h em primeira convocação e 9h30 em 
segunda convocação, no Colégio Agrícola Getúlio Vargas, PR 151 km 2, 
Palmeira – PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Mobilização; 
3. Eleição para substituição do(a) representante de Município para mandato 
2014-2017.

Vera rosi Lopes de Morais
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa
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• Atraso do processo de distribuição de aulas interfere direta-
mente no dia a dia da escola

Organizando a luta!
A Assembleia Estadual será dia 07 de 
fevereiro, em Guarapuava. Participe!


