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JORNADA DE LUTAS 

 

PELO DIREITO À LIVRE ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

RESPEITO E VALORIZAÇÃO DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO 

DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DEFESA DA DEMOCRACIA 

FORA FEDER 

FORA BOLSONARO 

 

 

CAMPANHA EM DEFESA DA APP-SINDICATO E CONTRA  

AS PRÁTICAS ANTISSINDICAIS DO GOVERNO RATINHO 

01. Priorizar os dias pedagógicos para eleger os/as representantes de professores/as e funcionários/as para compor 

as comissões sindicais escolares e fazer novas sindicalizações;  

02. Aprovar um documento, em cada escola, em defesa do direito de organização sindical dos/as trabalhadores/as e 

enviar ao governo, deputados/as e sociedade em geral;  

03. Organizar um plano de sindicalização que envolva o conjunto da categoria;  

04. Realizar Audiências Públicas nas câmaras municipais e aprovar moção em defesa da APP e demais entidades 

sindicais;  

05. Buscar apoio escrito e por vídeos de lideranças políticas, comunitárias, religiosas em defesa das entidades 

sindicais;  

06. Lutar pela revogação do decreto 3808, que representa uma verdadeira prática antissindical:  

6.1. mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, Assembleia Legislativa do Paraná, Ministério Público 

Estadual;  

6.2. denúncia na Organização Internacional do Trabalho; 

6.3. mobilizar os movimentos sindical e popular e lideranças para a realização de plenária estadual e plenárias 

regionais com o objetivo de mobilizar a sociedade, fazer denúncia e organizar ações contra as práticas 

antissindicais;  

07. Realizar atos públicos de recepção ao governador em suas agendas públicas, cobrando respeito e valorização 

dos/as servidores/as públicos/as e das suas entidades sindicais;  

08. É A APP QUE DEFENDE VOCÊ! Utilizar de todas as formas para garantir a manutenção da sindicalização, 

como realizar novas sindicalizações, migração do desconto em folha de pagamento para bancos e cartões. Não 

haverá campanha de revalidação da autorização do desconto em folha e nem seu impedimento.  

 

CAMPANHA SALARIAL 2020 

01. SALÁRIO, CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1.1. reajuste do Piso Nacional 12,84%, a partir de 01/01/2020, pagamento do acumulado do piso nacional de 

42,76%; 

1.2. pagamento do salário mínimo regional para os/as funcionários/as que recebem abaixo do valor reajustado 

em janeiro/2020;  

1.3. reajuste da data-base em 4,0% e de 19 % do acumulado (valores estimados para 01/05/2020); 

1.4. respeito à jornada de trabalho, PDE, concurso público para professores/as e funcionários/as, atendimento à 

saúde e perícia médica de forma humanizada. Revogação das demissões de professores/as do PSS, direito 

ao atendimento de saúde dos/as trabalhadores/as do PSS e acompanhamento da comissão de revisão da lei 

108/05.  

02. DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA conforme Manifesto por uma Educação Humanizadora, aprovado no 13º 

Congresso da APP- Sindicato.  
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CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO ATÉ 28 DE MARÇO DE 2020 

- 31 de janeiro e 01 fevereiro - conselhos regionais ampliados para encaminhar as deliberações da assembleia 

estadual. 

- 03 e 04 de fevereiro - DIAS PEDAGÓGICOS, eleição da comissão sindical escolar, mobilização para novas 

sindicalizações nas escolas e debate a partir da Edição Pedagógica da APP-Sindicato. 

- 03 e 04 de fevereiro - mobilização virtual nas redes sociais com ¨twittaço¨ em defesa da APP, contra o decreto 

3808/20 de prática antissindical. 

- 03 de fevereiro – 10h, MPT – continuidade da luta contra o decreto 3808; 14h, mobilização na Alep (início dos 

trabalhos legislativos com a presença do governador) para denúncia das práticas antissindicais, pela revogação 

do Decreto 3808/20.  

- 11 de fevereiro – plenária estadual em defesa das entidades sindicais e de associações dos/as servidores/as 

públicos/as do Paraná. 

- 14 de fevereiro – atos da CUT e demais Centrais Sindicais nas agências do INSS, contra o desmonte do INSS.  

- 18 de fevereiro – Boicote à Prova Paraná. 

- 21 de fevereiro (atividade nacional proposta pela CNTE) - Botando o Bloco na rua contra o Desgoverno 

Bolsonaro e em Defesa dos Serviços Públicos, da Educação Pública, contra todas as reformas, pela aprovação 

do NOVO FUNDEB com Piso e Carreira.  

- 08 de março – Dia Internacional da Mulher. Políticas públicas de proteção social para as Mulheres. Participar com 

demais movimentos em cada núcleo sindical.  

- 18 de março – ADESÃO À GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO – paralisação das redes estadual e 

municipais, com ato estadual em Curitiba;  

- 21 de março – Dia Internacional contra a Discriminação Racial.  

- 27 e 28 março – Conselhos e Assembleias Estaduais ordinários e extraordinários.  

 

Outras deliberações: 

1. Representantes da CNTE para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB: 

- Titular: Elizabeth Waleski de Freitas Piccinini (Núcleo Sindical de Umuarama) 

- Suplente: Arnaldo Vicente (Núcleo Sindical de Londrina) 

 

2. Referendada a venda de 02 Lotes do Núcleo Sindical de Campo Mourão 

 


