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Após 15 dias de embate, educadores(as) decidem 
pela suspensão da greve. Pressão continua!

Governo anuncia retirada de item que suspendia data-base

A semana começou com uma 
decisão importante a ser tomada: 
professores(as) e funcionários(as) 
de todo o Paraná chegaram à 
Curitiba para a realização da as-
sembleia que decidiria pela sus-
pensão ou continuidade da greve. 
O debate foi intenso, se estendeu 
até o início da tarde e a grande 
maioria dos(as) presentes decidiu 
que, tendo em vista a conclusão do 
ano letivo e a abertura da mesa de 
negociações, é hora de voltar às 
escolas. A greve que durou 15 dias 
e foi uma denúncia da quebra de 
compromissos assegurados nas 
leis (Constituição e Lei da Data
-base) foi, em toda sua duração, 
legítima, justa e digna do respeito 
do governo e da sociedade. A 
categoria saiu das escolas para 
protestar contra o retrocesso e 
contra os ataques à educação pú-
blica. “O item principal que motivou 
a greve, foi o desrespeito com os 
servidores”, enfatizou o presidente 

Um dia após, o encerramento da greve dos(as) educadores(as), 
representantes do funcionalismo público foram até Assembleia Le-
gislativa do Estado do Paraná (Alep) para participar de uma reunião 
onde o líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli, anunciou 
a retirada do item 33 da Mensagem de 043/2016. A APP-Sindicato 
ressalta que a pressão da categoria foi e continua sendo fundamental 
para que nenhum direito seja retirado.

“Nós mantemos o entendimento da manutenção da data-base e 
do debate sobre demais itens da pauta financeira, como a equipara-
ção de salários de agentes educacionais com o mínimo regional; o 
reajuste do auxílio-transporte para os PSS e o pagamento dos atrasa-
dos com promoções e progressões seja mantido”, afirma o secretário 
de Comunicação da APP-Sindicato, Luiz Fernando Rodrigues.
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três mil trabalhadores(as) 
paranaenses foi transmitida 
ao vivo pela APP. Categoria 
decide voltar às aulas, mas 
estado de greve continua

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO DO NÚCLEO SINDICAL DE MANDAGUARI

A Presidente do Núcleo Sindical de Mandaguari, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/as 
para Assembleia Extraordinária Regional do Núcleo Sindical de Mandaguari, a ser 
realizada no dia 05/11/2016, na Rua Manoel Antunes Pereira, 297 – Centro, na Câ-
mara Municipal de Mandaguari, em primeira convocação às 8h30min, em segunda 
convocação às 9h, para tratar da seguinte pauta: 1) Eleição de Representantes de 
Base junto ao Conselho Estadual da APP Sindicato; 2) Eleição de delegados/as ao 
33º Congresso Nacional CNTE e 3) Outros assuntos. 

MARIA IGNEZ TEIXEIRA
Presidente – NS Mandaguari

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO DO NÚCLEO SINDICAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

O Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/
as para Assembleia Extraordinária Regional do NS de Cornélio Procópio, a ser re-
alizada no dia 04/11/2016  na Sede do Núcleo Sindical, Rua Paraíba 292, centro, 
Cornélio Procópio, PR, em primeira convocação 16h30min, em segunda convoca-
ção às 17h00min h para tratar dos seguintes assuntos: 1) Informes; 2) Escolha dos 
Delegados da CNTE; 3) Escolha dos Representantes de Base. 

SoNIA JoRGINA MEdEIRoS
Presidente – NS Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE 

A presidente do Núcleo Sindical de Guarapuava da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do 
município de Boa Ventura de São Roque para Assembleia Extraordinária Municipal a 
ser realizada no dia 04/11/2016, às 17h30min em primeira convocação e às 18h em 
segunda, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sito à Rua 18 de Setem-
bro, 80, Centro, Boa Ventura de São Roque-PR, para tratar da seguinte pauta: 1.In-
formes; 2.Indicação do/a Secretário/a Municipal de Educação; e 3.Outros Assuntos.  

TEREZINHA doS SANToS dAIPRAI
Presidente – NS Guarapuava

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

A presidente da APP – Sindicato - Núcleo Sindical Ponta Grossa convoca os Edu-
cadores/as Municipais de Ventania para Assembleia Extraordinária a ser realizada 
no dia 04/11/2016, às dezessete horas e trinta minutos em primeira convocação e 
às dezoito horas em segunda convocação, na Câmara Municipal de Ventania, Av. 
Anacleto Bueno de Camargo, 1203, Ventania - PR, para tratar da seguinte pauta: 
1.  Informes; 2.  Referendo da composição Comissão Gestão do Plano de Cargo 
Carreira e Salários; 3.  Mobilização e paralisação; 4. Outros assuntos.  

VERA RoSI LoPES dE MoRAIS
Presidente – NS Ponta Grossa

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
O presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os membros do Conselho Fiscal da APP-Sindicato para reunião 
extraordinária de trabalho, a realizar-se nos dias 10 e 11  de novembro de 2016, às 
8h30mim, na Sede da Entidade, Rua Av. Iguaçu, 880, Rebouças – Curitiba/PR, para 
tratarem da seguinte pauta: a) Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais; 
b) Outros assuntos.

SERGIo MARTINHAGo
Presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato

da APP-Sindicato, professor Her-
mes Silva Leão.

O serviço público não é uma 
pedra no desenvolvimento do 
Estado – Durante a assembleia, o 
presidente da APP reforçou que a 
suspensão da greve não significa 
que o calendário de mobilizações 
contra a retirada de direitos dos(as) 
educadores(as) e estudantes se 
encerrou. “Queremos sim, debater 
as condições de trabalho e de 
aprendizado, junto com o gover-
no, com estudantes e com toda 
a comunidade. Não aceitaremos 
a desvalorização dos servidores, 
de maneira alguma”, defende o 
professor Hermes. A ampla maioria 
dos(as) presentes decidiu que as 

aulas retornam na terça-feira (01). 
“Vamos voltar às escolas, sim, mas 
não iremos baixar nossa cabeça e 
nos submeter a medidas autoritá-
rias”, afirma o presidente da APP 
ao lamentar a postura do governo 
ao tentar deslegitimar o movimento 
grevista e também o movimento 
dos(as) estudantes que protagoni-
zam a maior ocupação de escolas 
da história do Paraná.

Todo o funcionalismo está 
mobilizado – No último dia 22, 
representantes do Fórum das Enti-
dades Sindicais (FES) se reuniram 
com o governo para levar a pauta 
de reivindicação da data-base das 
22 categorias do funcionalismo 
estadual. “Levamos aquilo que esta-

mos comprovando desde antes da 
nossa greve: que há condições do 
pagamento tanto das promoções e 
progressões dos educadores quan-
to da data-base para os servidores”, 
evidenciou a secretária de Finanças 
da APP, professora Marlei Fer-
nandes de Carvalho. Na reunião, 
ficou estabelecido que o debate do 
reajuste previsto em lei será feito 
a partir da previsão orçamentária 
para o ano que vem (R$ 1,4 bi) e, 
sobre este valor, será negociado 
o pagamento da data-base para 
todas as categorias. 

Sobre as reposições – Para 
as escolas que estão em suspen-
são, por ocupação ou greve, a 
Secretaria de Estado da Educação 
(Seed), durante debate com a 
direção da APP, afirmou que cada 
comunidade escolar terá autono-
mia para deliberar sobre quando 
haverá a reposição. A entidade 
orienta ainda que os municípios 
se organizem individualmente, 
levando em conta a realidade de 
cada escola, como, por exemplo, 
a rotina de professores(as) que 
têm aula em mais de uma escola 
e também a disponibilidade de ne-
gociação com o transporte escolar 
do município. Leia no portal da APP 
as ações e mobilizações aprovadas 
na assembleia: appsindicato.org.br.


