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Definidas as orientações para
reposição da greve nas escolas
Foto: Gelinton Batista / APP-Sindicato

APP-Sindicato
garante autonomia
das escolas para
definir calendário
de reposição
Em reunião realizada
no início da tarde desta
segunda-feira (15), entre a
APP-Sindicato e a Secretaria da Educação (Seed), foi
definida a metodologia de
reposição dos dias de participação na greve dos(as)
servidores(as) públicos.
Cada escola deverá avaliar e decidir coletivamente,
consultando seus professores(as), funcionários(as),
estudantes e o conselho
escolar, a melhor forma de
realizar a reposição, podendo iniciar na próxima segunda-feira (22), ou a partir do
dia 25 ou ainda aos sábados
do segundo semestre.
Faltas que tenham sido
lançadas na ficha funcional
por ocasião da greve, entre
os dias 25 de junho e 12
de julho, serão retiradas.
A APP-Sindicato cobrou
ainda que seja autorizada
a reposição da greve dos
dias 15 de maio e 14 de
junho. A Seed informou que
vai consultar o governador
sobre essa reivindicação.

Assembleia na porta da sede do governo mostrou força e unidade da categoria

Professores(as) e estudantes que estiverem em
viagem ou compromissos
durante o recesso escolar
terão a possibilidade de
realizar a reposição em
outras datas.
PSS - Ficou agendada
para a próxima quarta-feira
(17) a primeira reunião da
comissão entre Seed, APP-Sindicato e deputados,
que vai debater os próximos editais do Processo
Seletivo Simplificado (PSS).
O Sindicato defende
manutenção da metodo-

logia atual, a realização
de concurso público e se
posiciona contra qualquer
forma de burocratizar a contratação por meio de PSS.
Greve
A greve unificada dos
servidores públicos teve
início no dia 25 de junho e
foi convocada pelo Fórum
das Entidades Sindicais
(FES), que reúne sindicatos
das áreas da educação,
segurança pública, saúde,
meio ambiente, agricultura

e outros departamentos do
serviço público estadual.
Mais de 2 mil professores(as) e funcionários(as)
de escola da rede pública
se reuniram em assembleia
estadual da APP-Sindicato
na manhã do último sábado (13), em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba.
Os(as) trabalhadores(as)
debateram a proposta de
reposição salarial apresentada pelo governo, nesta
sexta-feira (12), e aprovaram a suspensão da greve.
“A maioria compreen-

deu que a greve foi um
movimento vitorioso pela
organização da categoria
e a unidade dos servidores.
Discordamos dos números
do governo e vamos continuar acompanhando a
evolução da receita que
já apresenta crescimento”, avalia o presidente da
APP-Sindicato, professor
Hermes Silva Leão.
O dirigente explica que
a proposta ainda é insuficiente, principalmente sobre a data-base. Uma nova
assembleia ficou definida
para o dia 10 de agosto, logo
após o retorno do recesso
da Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep). O objetivo
será acompanhar o projeto
sobre a reposição salarial
e o andamento de outros
pontos das negociações.
Caso eles não sejam efetivados, a categoria pode
aprovar o retorno à greve.
Saiba mais
Acesse o site w w w.
appsindicato.org.br para
conferir os detalhes dos
avanços na pauta dos
ser vidores obtidos com
a greve. Leia também as
deliberações para continuidade das negociações
em busca do atendimento
de outras reivindicações.

O sindicato é a ponte entre o(a)
trabalhador(a) e o patrão, no nosso
caso, o governo. Através da luta
coletiva no sindicato conquistamos
diversos direitos como, por exemplo:
• Planos de Carreira para professores(as)
e funcionários(as);
• Cargo de 40 horas
• PDE e ProFuncionário
• Lei da Data-Base
• Quinquênios
• Concursos Públicos
• Hora-Atividade
• Licença Remuneratória para aposentadoria
• Ampliação de 25% para 30% dos recursos
públicos para educação estadual
• Cargo de 40 horas
• PDE

