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Professores decidem rumos da greve

Hoje (04) é um dia impor-
tante para a definição do fu-
turo da paralisação das aulas 
na rede pública do Estado 
do Paraná. Professores(as) 
e funcionários(as) de escola 
estão avaliando as propostas 
apresentadas pelo governo 
estadual para os itens de revin-
dicação desta que já é a maior 
greve dos últimos 12 anos. A 
categoria deve definir, em as-
sembleia estadual convocada 
pela APP-Sindicato, se as aulas 
retornam nos próximos dias ou 
se a mobilização continua. Ape-
sar da insistente divulgação do 
governo de que a paralisação 
acabou e da pressão que os 
educadores estão sofrendo 
para voltar para as escolas, so-
mente os(as) trabalhadores(as) 
é quem podem decidir o futuro 
da mobilização. 

A assembleia acontece no 
Estádio Durival Britto e Silva, 
também conhecido como Vila 
Capanema, em Curitiba. O ato 
começa às 8h30.

Propostas insuficientes 
– As aulas só não voltaram ao 
normal ainda porque os(as) 
trabalhadores(as) entraram 
nesta greve com uma pauta 
específica que precisa ser aten-
dida. Pagamento de recisões, 
nomeação de concursados, 
revisão do número de alunos 
em sala e pagamento dos atra-

Assembleia geral da 
categoria acontece hoje 
(04). Sindicato estima 
votação com mais de 15 mil 
educadores

sados para a manutenção das 
escolas, estão entre os itens 
solicitados. Algumas propostas 
foram feitas, mas algumas dúvi-
das ainda assolam a categoria: 
quando e como o governo cum-
prirá essas metas? 

Na última quinta-feira (26), 
o Comando Estadual de Greve 
definiu a convocação da assem-
bleia estadual após avaliar as 
propostas apresentadas pelo 
governo na última rodada de 
negociações. De acordo com 
o presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Silva Leão a 
resistência é fundamental neste 
momento. “Estamos pedindo 
para que todos permaneçam 
firmes no movimento porque 
consideramos que são insufi-
cientes as respostas que o go-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA CONGONHINHAS
NS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

A Presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Paraná, Núcleo Sindical de Cornélio Procópio, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os(as) Trabalhadores(as) em Educação 
Municipal da cidade de Congonhinhas, para ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 06 de março de 2015, com 
primeira chamada às 17h e em segunda às 17h30, na Av. Dr. Davi Xavier 
da Silva, 670, Polo UAB, Congonhinhas, Paraná, com a seguinte pauta: 1. 
Informes das negociações com o executivo; 2. Definições do calendário de 
mobilização; 3. Outros assuntos.

SONIA JORGINA MEDEIROS Presidenta do NS Cornélio Procópio

verno apresentou até agora da 
nossa pauta de reivindicações”, 
explica. Hermes destaca que 
as escolas ainda não estão em 
condições de receber os(as) 
estudantes. “Também ouvimos 
vários diretores que apresenta-
ram a incapacidade das escolas 
de receber os alunos nesse 
momento”, completa ele. 

Além disso, Hermes desta-
ca a importância do apoio de 
toda comunidade para garantir 
os avanços que a educação já 
havia conquistado no Paraná. 
“Queremos pedir o apoio da so-
ciedade paranaense. Sabemos 
da dificuldade do atraso do ano 
letivo, mas queremos voltar para 
escola tanto com o direito dos 
educadores atendidos, quanto 
com infraestrutura nas escolas 

e professores e funcionários 
em condições de receber ade-
quadamente quase um milhão 
de estudantes que estão ma-
triculados na rede estadual do 
Paraná”, explica. 

Para a imprensa, tem cre-
denciamento no local da as-
sembleia a partir das 8 horas 
da manhã. A Secretaria de 
Comunicação preparou também 
um material impresso ilustrando 
didaticamente os itens revindi-
cados, as propostas do governo, 
o que já foi cumprido e o que ain-
da está pendente. O informativo, 
chamado APP Informa, está 
sendo distribuído a todos(as) no 
local da assembleia. É possível 
acompanhar a transmissão ao 
vivo da assembleia no site da 
APP: www.appsindicato.org.br.
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APP vai recorrer 
da decisão judicial

A APP-Sindicato foi noti-
ficada oficialmente na manhã 
da última segunda-feira (02) da 
decisão do juiz Victor Martim 
Batschke a respeito do pedido 
de ilegalidade e abusividade da 
greve solicitado pelo governo do 
Estado. A greve foi deflagrada 
pelos(as) educadores(as) no 
dia 07 de fevereiro, em as-
sembleia com mais de 10 mil 
trabalhadores(as) e completa 24 
dias hoje (04).

A direção do sindicato e o 
departamento jurídico da entidade 
realizam um amplo debate sobre o 
relatório que contém 17 páginas.

A decisão foi proferida por um 
juiz do plantão judiciário e a ação 
deverá ser distribuída normalmen-
te junto ao Tribunal de Justiça do 
Paraná. Esta decisão pode ser 
modificada a qualquer momento 
a depender da interpretação do 
magistrado que a receber.

No relatório o juiz afirma que 
“não há qualquer argumento 
verossímil para ser admitida ile-
galidade ou abusividade que se 
aguarde a referida assembleia já 
marcada para o dia 4 de março, 
às 9 horas”.

Sobre a afirmação do gover-
no de que a greve teria “nítida 
finalidade política”, Batschke 
ressalta que “seria ingênuo” 

acreditar que o governo debateu a 
pauta da greve durante todo o pe-
ríodo da paralisação “se a situação 
ora existente fosse uma disputa 
puramente política”, afirma.

O magistrado entendeu que 
os(as) alunos(as) dos terceiros anos 
do ensino médio teriam prejuízos 
por conta da greve já que estes 
estudantes se preparam para o 
vestibular ao final do ano. Portanto o 
juiz decidiu pelo retorno de todos(as) 
os(as) professores(as) desta série 
e de 30% dos(as) funcionários(as) 
das funções administrativas. A APP-
-Sindicato tem o prazo de 48 horas 
para cumprir a decisão e 15 dias 
para apresentar recurso.

A secretaria de assuntos jurí-
dicos da APP já prepara o recurso 
que deverá ser apresentado em 
breve. Na petição, o sindicato so-
licitará que o estado deverá prover 
as condições necessárias para o 
cumprimento da decisão.

A APP-Sindicato orienta que a 
categoria continue mobilizada, não 
retorne às escolas neste momento 
e que se participe da assembleia 
da categoria que acontece hoje 
(04), em Curitiba, onde os(as) 
educadores(as) estão avaliando 
as propostas apresentadas pelo 
governo e o andamento da greve. 
A categoria também deve definir os 
próximos passos da paralisação.


