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Dia 19, em Curitiba, granDe CaminhaDa até o PaláCio iguaçu, Com 
ConCentração a Partir Das 9h, na Praça santos anDraDe. PartiCiPe!

Pare!

‘hora-atividade pra Valer’ continua com força

Educadores(as) vão se somar à luta nacional pela efetivação da Lei do Piso. No Paraná, reivindicamos 10,6% de reajuste

A  assembleia do dia 22 de fevereiro deu a largada à campanha 
salarial dos(as) educadores(as) do Paraná. Além de nos mo-
bilizarmos para cobrar do governo nossa pauta, vamos nos 

integrar à luta nacional em defesa do piso e da hora-atividade, nos 
dias 17, 18 e 19 de março, chamada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE).

Veja como será nossa mobilização
Dia 17 - debates nas escolas do Paraná e a entrega de uma carta 
aos gestores (prefeitos e governador).
Dia 18 - aula de 30 minutos e atos públicos em todo o Estado na 
defesa da saúde dos(as) servidores(as).
Dia 19 - Paralisação de todas as escolas da rede estadual. Con-
centração na Praça Santos Andrade, em Curitiba, para uma cami-
nhada rumo ao Palácio Iguaçu.

Reunida em Curitiba, categoria define pauta de luta do período
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Categoria lança Campanha salarial
No dia 22, professores(as) e funcionários(as) lançaram a Cam-

panha Salarial 2014. Entre os itens, estão: 33% de Hora-Atividade, 
implementação do Piso, reajuste dos funcionários(as), saúde e o 
pagamento dos avanços em atraso. Veja, no cartaz ao lado, os de-
mais itens da campanha.

Os atrasados em promoções e progressões somam mais de 
R$ 100 milhões. O governo apresentou um cronograma de paga-
mento insuficiente: com implementação em março e pagamento de 
30% do atrasado em maio, sendo que e o restante seria pago até 
dezembro. Já dissemos que esta proposta não atende aos anseios 
da categoria, que aguarda há tanto tempo o que lhe é devido.

Quanto à hora-atividade, a promessa de distribuição de aulas 
já com os 33,3% no início deste ano não foi cumprida, mas a pres-
são dos(as) educadores(as) está surtindo efeito. O governo voltou a 
admitir a implantação da integralidade do período extraclasse. 

Quanto ao reajuste do piso do magistério, o índice anun-
ciado pelo MEC é de 8,32%. O índice, no entanto, implica perdas 
aos(às) trabalhadores(as), por isso defendemos que se aplique o 
que foi calculado pela CNTE, que é de 10,6%. Já apresentamos 
esta demanda ao governo e vamos perseguir a conquista deste 
índice. Vale lembrar que nos últimos anos o Paraná pagou o índice 
do piso em maio, mas “esqueceu” o retroativo a janeiro; a APP está 
“lembrando” a este governo a obrigação legal por meio de uma 
ação judicial.

Para os(as) funcionários(as), reivindicamos aumento real, 
usando-se o mesmo índice aplicado para o salário mínimo regional. 
Reivindicamos ainda um novo modelo de atendimento de saúde, 
compromisso assumido pelo governador enquanto candidato.

Por isso, todos e todas precisam tomar parte desta luta, para 
alcançar seus objetivos. Quem luta faz a hora, não espera acontecer! 
:: A pauta de reivindicação da categoria é composta por 50 itens. 
Confira a pauta no portal da APP: www.appsindicato.org.br

As ameaças da Seed não surtiram efeito. Após as orientações 
intimidadoras para que diretores fizessem atas de registro de dis-
pensa de alunos, os(as) professores(as) foram firmes e mantiveram 
sua decisão de aderir ao ‘Hora-atividade pra Valer’, tomada na as-
sembleia de dezembro. Avaliando o êxito na primeira fase, a cate-
goria, na assembleia de 22 de fevereiro, decidiu por continuar com 
o movimento, a fim de fazer valer nosso direito a um terço de hora-
-atividade, mesmo a contragosto do governo.

Próximas datas do 
‘hora-atividade pra valer!’

27/02 - Quinta-feira | 07/03 - Sexta-feira
11/03 - Terça-feira | 24/03 - Segunda-feira

19 de março é dia de greve estadual e nacional

CalenDário De mobilização estaDual e naCional

Março
17/03 – Debate nas escolas e entrega de carta a todos os prefeitos, bem como 
ao governador
18/03 – Aulas de 30 minutos e mobilizações, em todas as regiões, em defesa 
da saúde dos(as) educadores(as) e de um novo modelo de atendimento à saúde 
dos(as) servidores(as)
19/03 – Paralisação de todas as escolas da rede estadual
:: Grande caminhada em Curitiba
:: Envio de caravana para Marcha Nacional em Defesa da Educação, em Brasília
29/03 – Assembleia Estadual da APP-Sindicato


