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Organização para o dia 18 de Setembro

Realização dos Conselhos Regionais nos Núcleos Sindicais da 
APP até o dia 17 de setembro: a participação de todas/os as/os 
conselheiras/os é fundamental nesta etapa;

Debate nas Escolas sobre a pauta: o “Jornal 30 de Agosto - Especial 
Estado de Greve - Ed. n°174” subsidia nossas discussões;

Debates com a Comunidade: com ampla divulgação da Carta aos 
Pais, Mães, Estudantes e Comunidade nos dias que antecedem 
a paralisação;

Paralisação e Assembleia Estadual da APP-Sindicato: na Sociedade 
Morgenau, à Av. Souza Naves, 945, Bairro Cristo Rei, em Curitiba, 
às 8h30 em primeira convocação e às 9h em segunda;

Ampla participação da categoria na Assembleia Estadual da APP-
Sindicato do dia 18. Informe-se no seu Núcleo Sindical da APP 
sobre as caravanas para Curitiba.
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MOBILIZAÇÃO

Assembleia Estadual da APP-Sindicato
DAtA – 18 de setembro de 2012 • HOrárIO – 8h30 (PRIMEIRA CoNvoCAção) E 9h (SEGuNDA CoNvoCAção)

LOcAL - sociedade morgenau • endereço - avenida souza naves, nº 945 - bairro cristo rei - curitiba/Pr

Dia 18 de setembro haverá paralisação para a assembleia

A nossa luta garantiu 
conquistas importantes, mas 
precisamos avançar!

veja ao lado algumas dessas principais conquistas, pelo que ainda 
precisamos lutar e como nos organizar para o dia 18 de setembro - data 
da nova Assembleia Estadual da APP-Sindicato, em Curitiba.

> Plano de Carreira do Magistério

> Plano de Carreira do Quadro de Funcionários da Educação Básica (QFEB)

> Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) sem achatamento de tabela

> 33% de hora-atividade com implementação na distribuição de aula para 2013

> Profissionalização dos Funcionários de Escola (ProFuncionário)

> PDE

> Liberação para mestrado e doutorado

> Isonomia entre aposentados e da ativa

> Concursos públicos

> hora-aula para pedagogas e pedagogos

Algumas das nossas conquistas

> Encaminhamento para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) das adequações do 

Plano do QFEB

> Reajustes para os funcionários da educação

> Pagamento das  promoções em atraso

> Nomeação dos 349 agentes educacionais I

> Cargo de 40 horas

> Regulamentação para liberação de mestrado e doutorado

> Garantia da substituição dos funcionários para qualquer tipo de licença

> Manutenção dos cursos da educação profissional

> Concursos públicos para professores e funcionários

> Novo modelo de atendimento à saúde dos servidores

Itens centrais que movem a nossa luta


