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Um ano após a ocupação da Alep, 
resistência continua

Há um ano, uma multidão de 
servidores(as) estaduais – em sua 
grande maioria, educadores(as) 
– celebrava a retirada dos dois 
projetos, de autoria do governo do 
Estado, que praticamente destruíam 
as carreiras do funcionalismo públi-
co do Paraná. No início da tarde da 
última sexta-feira (12), o fato foi re-
memorado. Durante uma entrevista 
coletiva, o presidente da APP-Sindi-
cato, professor Hermes Silva Leão, 
acompanhado da presidenta do 
Sindarspen, Petruska Sviercoski, e 
do presidente do Sindijor, o jornalis-
ta Gustavo Vidal, falaram sobre o dia 
12 de fevereiro de 2015. Após quatro 
dias de fervorosa manifestação, 
mais de 50 mil trabalhadores(as) 
protagonizaram um dos maiores 
embates da carreira dos trabalha-
dores(as) nos últimos anos.

Parecia cena de filme policial 
quando, no início da tarde, depu-
tados e deputadas utilizaram cam-
burões e até uma escolta armada 
para ultrapassar os portões cerca-
dos por manifestantes. Sob gritos 
de revolta dos(as) servidores(as), 
os(as) deputados(as) iniciaram a 
sessão legislativa que votaria os 
projetos impopulares. Acuados(as) 
no restaurante da assembleia, 44 
deputados(as) deram início a ses-
são, enquanto, lá em baixo, mani-
festantes atravessaram os portões 
da Casa do Povo entoando o hino 
nacional. A mando do secretário 
de Segurança Pública do Estado, 
Fernando Francischini, a Tropa de 
Choque da Polícia entrou em ação 
e balas de borracha e bombas de 
efeito moral foram jogadas em 
meio aos(as) servidores(as). A si-
tuação ficou tão caótica que os(as) 
deputados(as) viram-se obrigados 

a suspender a sessão e retirar o 
“Pacotaço” da votação.

Para o presidente do Sindi-
jor, relembrar os acontecimentos 
daquela semana é uma forma de 
refletir sobre o fazer jornalístico. 
“Defendemos a cobertura jornalís-
tica isenta. E, todo o tempo, nosso 
sindicato reafirmou a necessidade 
do respeito ao trabalho dos jorna-
listas, bem como a necessidade do 
espaço retratando as nossas lutas 
na mídia comercial”, destacou. Pe-
truska Sviercoski, do Sindarspen, 
relatou outro aspecto. “Esta data 
passou a representar a força dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Pas-
samos, de forma inequívoca, sobre 
os acertos feitos entre a Assembleia 
e o Poder Executivo. Mas, de lá para 
cá, todas as categorias têm sofrido 
perseguições”, denunciou. Para 
ela, também é importante que, um 
ano depois, a imprensa ainda dê 
importância ao tema.

O presidente da APP argumen-
tou que o saldo do movimento foi 
positivo. “Conseguimos acabar com 
o chamado ‘tratoraço’, bem como a 
retirada do projeto que atacavam a 
nossa tabela de vencimentos. Vale 
ressaltar que apesar de o governo, 
posteriormente, desrespeitar a da-
ta-base e a atacar a previdência, 
não conseguiu levar à cabo as suas 
propostas originais, que eram muito 
piores”, avaliou. Hermes também 
falou sobre o patrulhamento ideo-
lógico adotado pelo governo desde 
então e, por fim, sobre a campanha 
difamatória de criminalização dos sa-
lários dos(as) professores(as). “Algo 
lamentável. Usar, de forma criminosa 
e panfletária, os canais de comuni-
cação institucionais para disseminar 
esta farsa. Felizmente, a Justiça reco-
nheceu o abuso e obrigou o governo 
a se retratar”, informou.

De acordo com o presidente 
da APP, em 2016 a resistência da 

categoria vai continuar. A entidade 
participará da mobilização nacio-
nal, em março, em defesa do cum-
primento da Lei do Piso em todo o 
país. No Paraná, o governo deve, 
aos(às) professores(as), 7,75% do 
PSPN. Além disso, a dívida, das 
promoções e progressões relativas 
ao ano passado já chega aos R$ 
103 milhões. A categoria também 
é contrária as terceirizações no 
serviço público, a militarização das 
escolas e o combate as práticas 
antissindicais adotadas, e que es-
tão sendo gestadas, pelo governo. 
“Nossas escolas permanecem 
como território de luta. Foi com mui-
ta mobilização que conseguimos 
sustentar a eleição das direções 
das escolas. Toda a luta que nós 
fizemos, ano passado, e que deve-
mos continuar, este ano, é baseada 
em uma forte pauta, amplamente 
aprovada pela nossa categoria em 
assembleias”, definiu.

Mobilização se tornou exemplo para o Brasil e impediu planos do governo de Beto Richa. Durante coletiva, 
presidente da APP rememorou data

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA DO NS DE PONTA GROSSA

A Presidenta da APP – Sindicato, Núcleo Sindical de Ponta Grossa, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para As-
sembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 20/02/2016, em primeira convocação 
às 8h30 e em segunda às 9h, na Sede do Núcleo Sindical, sito à Rua Campos Vergueiro, 
47, Uvaranas, Ponta Grossa/PR, com a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Mobilizações con-
forme deliberação Assembleia Estadual.

Vera rosi Lopes de Morais - Presidenta

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE RESERVA

A Presidente da APP – Sindicato, Núcleo Sindical de Ponta Grossa, convoca os/as Edu-
cadores/as Municipais de Reserva para Assembleia Extraordinária Municipal a ser re-
alizada no dia 22/02/2016, às 17h30 em primeira convocação e em segunda às 18h, na 
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira, sito à Rua Generoso Marques, 562, Reserva/
PR, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Debate Calendário Mobilizações do 
Município; 3) Campanha Salarial; 4) Cumprimento da Lei 11738/2008 – PSPN; 5) 33% 
hora-atividade e 4) Outros Assuntos.

Vera rosi Lopes de Morais - Presidenta

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) EDUCADORES(AS) MUNICIPAIS DE GOIOXIM

A presidenta da APP–Sindicato Núcleo Sindical de Guarapuava, convoca os Educado-
res Municipais de Goioxim, para Assembleia Municipal Extraordinária a ser realizada no 
dia 22 de fevereiro 2016, às 18h em primeira convocação e às 18h30 em segunda, no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goioxim, sito à Rua São Sebastião, 190, Goio-
xim/PR. Para tratar da seguinte pauta: 1) Informes e avaliação das conquistas em 2015 
para a categoria; 2) Debate da proposta do PCCR; 3) PSPN 2016; 4) Avaliação de de-
sempenho do corrente ano e 5) Outros assuntos.

Terezinha dos sanTos daiprai - Presidenta

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAODINÁRIA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

O Presidente da APP Sindicato, Núcleo Sindical de Cianorte, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os/as professores/as municipais de Cidade Gaúcha/PR, 
para a Assembleia Extraordinária Municipal de Cidade Gaúcha a ser realizada no dia 
25/02/2016, às 17h50 em primeira convocação e em segunda às 18h20, no  Centro de 
Eventos Cultural Olga  Deucher Tormena, sito à Rua Luiz Antonio de Morais, 1.512, Ci-
dade Gaúcha/PR, com a seguinte pauta: 1) Informes; 2)  Mobilização; 3) Calendário de 
Lutas e 4) Greve.

aderizon aMoriM - Presidente do NS Cianorte

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAODINÁRIA MUNICIPAL DE JUSSARA

O Presidente da APP Sindicato, Núcleo Sindical de Cianorte, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as professores/as municipais de Jussara/PR, para a Assem-
bleia Extraordinária Municipal de Jussara a ser realizada no dia 25/02/2016, no Centro 
Catequético, sito à Rua Tiradentes, 830, às 17h45 em primeira convocação e em segun-
da às 18h15 com a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Mobilização; 3) Calendário de Lutas 
e 4) Greve.

aderizon aMoriM - Presidente do NS Cianorte

EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

O Presidente do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições estatutárias, convo-
ca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as municipais de Inácio Martins 
para Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 23/02/2016, na Câmara 
Municipal de Inácio Martins, sito à Rua Sete de Setembro, 291, Centro, Inácio Martins/
PR, em primeira convocação às 18h30 e em segunda às 19h, com a seguinte pauta: 1) 
Reajuste Piso Salarial Profissional Nacional 2015 e 2016; 2) PCCR dos funcionários da 
educação; 3) Calendário de mobilização e 4) Greve.

Marco auréLio Gaspar - Presidente do NS Irati

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

O presidente da APP - Sindicato, Núcleo Sindical de Cambará, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os/as professores/as municipais de Cambará/PR, para a Assembleia Extraordinária Municipal 
a ser realizada no dia 23/02/2016, no Colégio Professor Sílvio Tavares, sito à Rua João Manoel dos 
Santos, 1.014, Centro, em Cambará/PR, às 16h45 em primeira chamada e em segunda às 17h15 
com a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Celetistas - extensão de todos os direitos e garantias previstos 
no Estatuto dos Servidores e Plano de Carreira do Magistério; 3) Dobra de padrão; 4) Hora-Atividade; 
5) PSPN e os retroativos a partir de 2012; 6) Projetos desenvolvidos no horário de aula; 7) Pedagogos 
em todos os turnos de aula; 8) Estágio Probatório e 9) Greve/mobilizações.

pauLo Fonseca - Presidente do NS Cambará

O presidente da APP argumentou que o saldo do movimento foi positivo
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