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Conselho da APP aprova, por 
unanimidade, encaminhamentos da luta

APP cobra governo sobre 
descontos em pagamento de 

1/3 de férias

A desorganização desse go-
verno não tem fim. Com a dis-
ponibilização do contracheque 
da folha complementar referente 
ao pagamento de 1/3 de férias, 
muitos(as) educadores(as), após 
visualizarem o documento, foram 
tomados por indignação e  uma 
série de dúvidas. Muita gente não 
entendeu os descontos. Ciente da 
situação, a direção da APP-Sindica-
to procurou imediatamente o Grupo 
de Recursos Humanos Setorial 
(GRHS), da Secretaria de Estado da 
Educação (Seed), para esclarecer 
o que ocorreu. Segundo o governo 
do Estado, a falha foi do sistema da 
folha de pagamento o que, segundo 
o sindicato, não justifica a situação 
gerada.

De acordo com Marlei Fer-
nandes de Carvalho, secretária de 
Finanças do sindicato, “o governo 
poderia ter se programado para 
evitar prejuízos aos educadores e 
educadoras”. Segundo ela, “todos 
os anos, os pagamentos de março 
têm um ajuste, que não poderia 
ocorrer no pagamento do terço 
de férias, que já deveria ter sido 
efetuado”.

O que a APP está fazendo – A 
APP já reivindicou ao governo uma 
folha complementar para que tudo 
isso seja corrigido e deverá ingres-
sar na justiça para responsabilizar o 
governo por perdas e danos.

A reunião extraordinária do Con-
selho Estadual da APP-Sindicato, 
realizada sábado (28), foi marcada 
por análises aprofundadas e pela 
consolidação da unidade na enti-
dade. A atividade foi realizada no 
auditório da sede estadual do sindi-
cato, em Curitiba. Após uma manhã 
de discussão sobre a conjuntura, no 
período da tarde os(as) conselhei-
ros(as) debateram sobre o pré-pro-
jeto da previdência, reafirmaram e 
avaliaram a pauta da categoria, as 
mobilizações e receberam informes 
sobre temas educacionais e sobre as 
finanças da entidade.

Para o presidente da APP, pro-
fessor Hermes Silva Leão, o mês de 
abril será um momento que exigirá 
determinação e organização da ca-
tegoria, pois no já intenso calendário 
de atividades serão acrescentados os 
debates em torno da construção da lei 
do Plano Estadual da Educação e das 
leis dos Planos Municipais da Educa-
ção. “Será um tempo enxuto, em que 
precisamos estar muito organizados, 
para que possamos garantir, nessas 
leis, tantos dos municípios que a APP 
atende, como no plano estadual de 
educação, as metas para os próximos 
dez anos. Para que elas possam tra-
zer a superação das dificuldades que 
a escola pública e os nossos direitos 
ainda demandam”, destaca.

Assembleia em Londrina - 
Além dos debates, a reunião tirou 
uma convocatória para uma grande 
assembleia estadual da categoria, 
que será realizada no dia 25 de abril, 
em Londrina. Lá, professores(as) 
e funcionários(as) além de serem 
informados da prestação de contas 
da entidade, farão uma avaliação de 
peso. Leia, a seguir, as delibera-
ções aprovadas por unanimidade 
no Conselho:
Deliberações da Reunião do Con-
selho Estadual da APP-Sindicato

1. Recepção ao governador, 
vice-governadora e deputados(as) 
onde houver agenda pública.

2. Fortalecimento das Comissões 
Escolares e Conselhos Regionais.

3. Uso contínuo dos materiais da 
greve: camisetas, botons, adesivos.

4. Atas notariais – reconheci-
mento jurídico das condições da es-
cola, com filmagens, fotos e relatos 
– no mínimo três escolas por Núcleo 
Sindical, com prazo para envio à APP 
Estadual até 18 de abril.

5. Todo dia 12 de cada mês, que 
for dia letivo, realizar atividades nas 
escolas e nos Núcleos Sindicais com 
a memória da greve:

Dia Eu tô na Luta – Em defesa 
da escola pública – Comissão da di-
reção estadual vai propor atividades 
nestes dias relacionadas a pauta: 
situação das escolas , desafios da 
educação pública. 

Datas indicativas: 

31 de março – aula temática sobre o 
período da ditadura civil/militar – 51 
anos do golpe.
12 de maio (terça-feira)
12 de junho (sexta-feira)
12 de agosto (quarta-feira)
14 de setembro (segunda-feira)
15 de outubro (quinta-feira)
12 de novembro (quinta-feira)

6. Previdência – defesa da pro-
posta do Fórum das Entidades Sin-
dicais (FES) – vigilância permanente, 
produção de materiais, defender 
junto aos(as) deputados(as) que 
apoiem a proposta do FES, parali-
sação a qualquer momento que se 
fizer necessário quanto ao processo 
de discussão e votação do projeto na 
Alep, retomada das assembleias de 
todas as categorias. 

7. Campanha pelo direito de gre-
ve – defesa da organização dos(as) 
trabalhadores(as).

8. Reforçar a pauta do Plano 
Estadual de Educação e dos Planos 
Municipais de Educação.

9. Materiais para manter viva 

a memória dos(as) deputados(as) 
amigos e inimigos da Educação.

10. Retirada dos nomes de pes-
soas que cometeram crimes de viola-
ção de direitos humanos (ditadores/
torturadores) no período militar no 
Brasil, de todos os estabelecimentos 
públicos da educação no Paraná 
(escolas, salas, bibliotecas etc.).

11. Comitês populares em defe-
sa da escola pública.

12. Seminários macro regionais 
sobre os planos municipais de edu-
cação: Cascavel 08/04 | Maringá 
09/04 | Guarapuava 10/04 | Cambará 
ou Jacarezinho 11/04 | Curitiba e 
Litoral 14/04.

Calendário de Mobilizações:

:: 30 de março a 07 de abril - Mobi-
lização sobre o PL 4330/04:

1. Semana de estudo e debates 
sobre o PL 4330/04 e seus im-
pactos nas relações de trabalho 
no setor público.

2. Reunião com deputados(as) 
federais do Paraná, por Núcleo 
Sindical, para solicitar voto con-
tra o PL 4330/04.

 3. Envio de e-mails e visitas 
aos(às) deputados(as) federais 
para solicitar voto contra o PL 
4330/04.

:: 31 de março – Plenária dos 
Movimentos Sociais  – Por mais 
democracia, mais direitos e combate 
à corrupção 

– Às 14h, no Sintracon - Rua Tra-
jano Reis, nº 538

– Pauta: defesa dos direitos 
dos(as) trabalhadores(as), da 
democracia, da reforma política, 
da Petrobras.

:: 31 de março e 1º de abril
– Planejamento do Coletivo Es-

tadual de Aposentados e Apo-
sentadas.

:: 07 de abril – Dia Nacional de Luta 

Contra o PL 4330/04
– Ato em Brasília (caravanas) e 

Ato em Curitiba.
:: 10 a 17 de abril

– Semana de luta pela Reforma 
Agrária.

:: 10 a 12 de abril
 – Coletivo Estadual de Funcioná-

rios e Funcionárias de Escola.
:: 15 de abril a 31 de maio

– Assembleias regionais para 
eleição de delegados(as) do 
Congresso Estadual da CUT.

:: 20 a 26 de abril – Atividades de 
denúncias

– 50 anos da Rede Globo e con-
cessões.

:: 24 e 25 de abril
- Conselhos e Assembleias Esta-

duais Ordinários e Extraordiná-
rios, em Londrina.

:: 26 de abril
- Aniversário da APP-Sindicato

:: 26 de abril a 25 de maio
- Assembleias regionais ordinárias 

de prestação de contas.
:: 27 a 30 de abril - Semana Nacio-
nal em Defesa da Escola Pública

- Programação a ser definida nos 
próximos dias pela direção da 
CNTE.

:: 1º de maio – Manifestação Mais 
Democracia, Mais Direitos e Comba-
te à Corrupção

- Educação, Trabalho e Cidadania.
- Reunião com diretores(as) das 

escolas estaduais para avaliar 
a organização escolar, as con-
dições de infraestrutura e outros 
assuntos.

- Sessão do Fórum Paranaense 
em Defesa da Escola Pública.

- Audiência Pública em Defesa da 
Escola Pública.

- Coletivo Estadual (Coletivos 
Regionais) de Professores(as) 
de Educação Física.

- Produção de materiais sobre a 
reforma política. Mote: Corrup-
ção se combate com reforma 
política. Constituinte já!

Desconto é ilegal! Sindicato reivindica nova folha complementar 
e avalia entrar na justiça caso pedido não seja acolhido

Abril será um mês repleto de atividades, inclusive a próxima assembleia estadual da categoria, que será realizada em Londrina

O que fazer? A APP-Sindicato 
orienta que cada educador(a) que 
tiver descontos efetuados no paga-
mento do 1/3 de férias protocole, 
no Núcleo Regional de Educação 
(NRE), um requerimento solicitando 
o ressarcimento do mesmo.

O que está sendo descontado?

Hora-atividade – O governo 
efetuou desconto referente ao pa-
gamento da sétima hora-atividade, 
que foi paga até dezembro de 2014. 
Fez desconto referente a fevereiro 
de 2015.

Suprimento - Sempre no mês 
de março ocorrem descontos re-
ferentes ao novo suprimento. A 
folha de janeiro e fevereiro é uma 
repetição da folha de dezembro. 
Com a nova distribuição de aulas, 
há um novo suprimento onde as 
correções são realizadas no paga-
mento de março.  

Este desconto não pode ser 
superior a 1/5 do salário do mês, o 
que gera parcelamento. Segundo 
a Seed, o sistema da folha de pa-
gamento interpretou o pagamento 
de 1/3 de férias como uma nova 
folha e, por isso, os descontos se 
repetiram. Estes descontos não 
são referentes ao período de gre-
ve. A APP-Sindicato não concorda 
com estes ajustes e tomará as 
providências necessárias.

Editais de convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
DOS/AS EDUCADORES/AS MUNICIPAIS DE CARAMBEI

A presidenta da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, NS 
de Ponta Grossa, convoca os/as educadores/as municipais de Carambeí para 
assembleia extraordinária municipal a ser realizada no dia 06/04/2015, às 17h 
em primeira convocação e às 17h30 em segunda, no Colégio Estadual Carlos 
Ventura, Rua das Azaleias s/n, em Carambeí – PR, para tratar da seguinte pau-
ta: 1.  Informes; 2. Negociação com Administração Municipal; 3. Mobilizações 
e 4. Outros assuntos. 

Vera rosi Lopes de Morais - Presidenta


