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Hora-atividade: Tribunal de Justiça 
suspende execução, mas liminar 
continua valendo
APP continua acompanhando o julgamento sobre a liminar e o mérito em si. Hora-atividade é lei, precisa ser cumprida

Na tarde desta segunda-feira(21), 
dirigentes da APP-Sindicato e educa-
dores(as) de diversos núcleos sindicais 
acompanharam o julgamento da 
execução da liminar que suspende a 
diminuição da hora-atividade nas es-
colas e saíram do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ) com sentimento de indig-
nação. Isso porque, por 13 votos a 12, 
a execução da liminar foi negada pela 
maioria dos(as) desembargadores(as) 
que compõem o Órgão Especial do TJ.

A APP-Sindicato fez uma luta in-
tensa junto à categoria, mobilizando 
educadores(as) de todo o Estado a cada 
nova sessão, além de um trabalho de 
convencimento constante junto aos(às) 
magistrados(as) durante todo o julga-
mento. Apesar disso, a maioria dos(as) 
desembargadores(as) defendem que 
cumprir a lei  da hora-atividade e tra-
ta-se de gerar gastos para o Estado. “A 
educação não é gasto. Toda e qualquer 

nação que tem consciência da impor-
tância de fortalecer a educação trata o 
tema como um investimento prioritá-
rio”, destaca o presidente da APP-Sindi-
cato, professor Hermes Silva Leão.

Mesmo com a votação, o secretário 
de Comunicação da APP-Sindicato, o 
funcionário de escola Luiz Fernando 
Rodrigues, explica que o julgamento 
sobre a hora-atividade ainda não aca-

bou. “Até agora, nós ganhamos todas 
as ações em relação à hora-atividade, 
na primeira e segunda instância. O que 
foi julgado hoje é apenas a execução da 
liminar. A liminar em si a APP já ganhou 
na justiça. Até o julgamento do mérito, 
a liminar ainda está valendo, mas não 
será executada por conta da decisão de 
hoje”, destaca.

O presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Silva Leão, destaca 
que a mobilização do dia 30 agosto 
deve refletir a força e luta da categoria 
para as leis sejam cumpridas no Esta-
do. “O 30 de agosto, além de ser um 
dia de memória às violências físicas 
sofridas pela categoria, também é um 
momento em que denunciarmos as 
injustiças que a gente vive. Faremos 
uma grande mobilização, com milha-
res de educadores que sofrem com 
as violências cotidianas nas escolas”, 
pontua Hermes.

EDITAIS DE 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 28 e 29 de Agosto de 2017, às 8h30mim, na Sede da Entidade, 
Rua Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba/PR, para tratarem das seguintes pautas conforme 
cronograma: a) Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais; b) Outros assuntos.

Paulo Afonso Ribeiro | Presidente do Conselho Fiscal da APP

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE RESERVA

A presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública sindicalizados/
as do município de Reserva para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 
30/08/2017, às 17h30min em primeira convocação e às 18h em segunda, na Escola Coronel 
Rogério Borba, sito à Rua Ari Borba Carneiro, nº 927, Reserva - PR, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2.Eleição de representantes dos/as trabalhadores/as em educação, 
no Conselho do FUNDEB; 3.Debate sobre a pauta de reivindicação e 4.Outros assuntos.

Vera Rosi Lopes de Morais | Presidente – NS Ponta Grossa
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