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15 de fevereiro: hoje é dia da ‘Hora-
atividade Legal’!

Nesta quarta-feira (15), uma mo-
bilização dos(as) trabalhadores(as) da 
educação – categoria unida e na luta -, 
vai marcar a contradição imposta pelo 
governo do Estado, com a prática da 
“Resolução da Maldade” (Resolução 
113/2017), estabelecendo critérios 
aleatórios quanto à hora-atividade e 
distribuição de aulas.

Atenção para a chamada ao pri-
meiro dia de aula e da “Hora-atividade 
Legal”, momento em que os(as) educa-
dores(as) vão desenvolver junto aos(às) 
estudantes(as) tarefas interativas para 
explicar a real situação vivida na rede 
pública com as “invenções” governa-
mentais. Será um momento importante 
para dar boas-vindas aos(às) alunos(as) 
e iniciar o período contextualizando a 
educação paranaense. Será uma manei-
ra educativa com o objetivo de mostrar 

Esta quarta-feira é dia de acolher os(as) estudantes e iniciar um debate sobre o cenário da educação para 
explicar os ataques do governo do Paraná

que a lei existe e que deve ser cumprida.
Afinal, o Beto Richa (PSDB) e sua 

equipe não querem cumprir a legislação, 
mas, a categoria educacional vai cum-
prir. Mãos à obra! Assim, nesta quarta, 
conforme o calendário das mobilizações 
estabelecido na Assembleia da APP, no 
último sábado (11), em Maringá, as aulas 
serão de 30 minutos e as últimas duas 
aulas serão destinadas aos debates, con-
fecção de cartazes e ações para protestar 
pela falta de atenção ao ensino público.

Para o ano letivo de 2017, cada 
docente perde o equivalente a duas 
aulas por semana, a cada turno de 20 
horas, com a publicação da Resolução 
113/2017. Esse cálculo é básico, a ma-
temática é exata, e o resultado mostra 
exatamente o tempo roubado dos(as) 
professores(as) com a alteração na 
distribuição de aulas.

A partir dessa semana, até o início 
da greve, com data para iniciar em 
15 de março, os(as) educadores(as) 
farão a “Hora-atividade Legal”, com 
duas aulas semanais por turno de aula, 
usadas para atividades que reforcem a 
construção da greve.

A legislação nacional estabelece os 
critérios que recaem sobre a hora-ativi-
dade. É um direito assegurado aos(às) 
trabalhadores(as) da educação desde 
2008 (Lei 11.738). Quem é leigo(a) e 
não sabe o contexto real, pode até se 
iludir com as propagandas midiáticas 
mascaradas induzindo que o investi-
mento é para a educação da rede pú-
blica de ensino. Qualidade para quem? 
A APP-Sindicato já mostrou por ‘A’ mais 
‘B’ que esses critérios não interferem no 
cofre público como justifica o governo 
das “contas exatas”.

Atenção!
Hoje é dia, o ano letivo se inicia!

– Mobilização da categoria nos dois 
turnos: as aulas serão de 30 minutos e 
as últimas 2 aulas serão com debates, 
confecção de cartazes e distribuição de 
material produzido pela APP (veja aqui). 

- Da teoria para a prática: cada docente 
perde o equivalente a 2 aulas por sema-
na, a cada turno de 20 horas.

Agenda da
“Hora-atividade Legal”:

– Dia 15 de fevereiro (quarta-feira)
– Dia 21 de fevereiro (terça-feira)
– Dia 03 de março (sexta-feira)
– Dia 08 de março (quarta-feira)

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DA LAPA

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os(as) 
trabalhadores(as) em educação pública do município da Lapa para As-
sembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 17/02/2017, 
às 17h30min em primeira convocação e às 18h em segunda, no Co-
légio São José, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1453, Centro, Lapa 
– PR -, para tratar da seguinte pauta:

1.Informes;
2.Pagamento 1/3 de férias;
3.Reajuste do PSPN;
4.Dívidas referentes ao retroativo;
5.Reformulação do PCCR;
6. Deliberação sobre mobilizações e greve da categoria;
7.Outros Assuntos.  

Dirceu Ferreira
Presidente – NS Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE BALSA NOVA

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os(as) 
trabalhadores(as) em educação pública do município de Balsa Nova 
para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 
21/02/2017, às 16h em primeira convocação e às 16h30min em se-
gunda, no Colégio Irmã Rosalina, sito à Rua Augusto Perussolo, 514, 
Centro, Balsa Nova-PR, para tratar da seguinte pauta:

1.Informes;
2.Descumprimento de acordo da greve de 2016;
3. Deliberação sobre mobilizações e greve da categoria; 
4.Outros Assuntos.  
 

Dirceu Ferreira
Presidente – NS Metropolitana Sul

CONVOCAÇÃO CONSELHO FISCAL

O presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os membros do Conselho Fiscal da 
APP-Sindicato para reunião ordinária de trabalho, a realizar-se nos dias 
24 e 25 de fevereiro de 2017, às 8h, na Sede da Entidade, Rua Av. 
Iguaçu, 880, Rebouças – Curitiba/PR, para tratarem da seguinte pauta:

a) Análise de RMDs do Núcleo Sindical de Mandaguari;
b) Emitir parecer do Balanço Financeiro Geral;
c) Outros assuntos.   

Sergio Martinhago
Presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato

Escolha os(as) representantes da 
sua escola!

A comunicação entre o sindicato e 
a categoria é fundamental. Um sindi-
cato forte é aquele que está presente, 
diariamente, nos locais de trabalho. 
Este é o objetivo primordial da Organi-
zação por Local de Trabalho (OLT) e a 
eleição de representantes das escolas, 
promovida anualmente pela APP-Sindi-
cato.  A greve de 2015 foi um exemplo 
didático da importância do papel do(a) 
representante de escola nas mobiliza-
ções da nossa categoria. Naquele ano, 
durante as paralisações, os comandos 
de greve nas escolas, que tinham repre-

sentantes eleitos, conseguiram atuar de 
maneira ainda mais ágil, algo decisivo 
para o envolvimento e adesão massiva 
dos(as) educadores(as).

De acordo com a secretária de 
Organização da entidade, professora 
Tereza Lemos, a OLT é um dos maiores 
–e constantes – desafios que trabalha-
dores e trabalhadoras em Educação 
têm. “É no local de atividade, na escola, 
que fazemos a luta contra a precariza-
ção do trabalho e a retirada de direitos. 
Através dela também avançamos numa 
pauta positiva, na conquista de novos 
direitos. Portanto, a escola deve ser 
para nós um território de lutas”, res-
salta Tereza. De acordo com ela, esta 
organização não pode acontecer espo-
radicamente e apenas nos momentos 
de embates. “É preciso que façamos 
da nossa escola um território de luta 

permanente”, acrescentou.
Os representantes por local de tra-

balho da APP são eleitos nas escolas. Em 
alguns lugares, um representante por 
unidade. Em outros, um representante 
por turno. Esta forma de organização é 

similar à estrutura de organização de tra-
balho. Professores(as) e funcionários(as) 
podem exercer este papel. Entre no site 
do sindicato – www.appsindicato.org.
br – para acessar o informativo e atas 
da eleição de representantes.

As pessoas eleitas serão elo 
entre sindicato e escolas, 
potencializando a maior 
participação da categoria nas 
decisões


