
EDUCAÇÃO EM GREVE!
Os(as) professores(as) e funcionários(as) da educação pública do Paraná entrarão 

em greve geral por tempo indeterminado a partir do dia 23 de abril. Há meses a catego-
ria vem realizando mobilizações e campanhas e participado de negociações com o go-
verno, na esperança de efetivar direitos garantidos por lei, a fim de valorizar a profissão 
dos(as) educadores(as) e de melhorar a qualidade da Educação. No entanto, o governo 
vem desrespeitando leis e compromissos assumidos com a categoria.

Enquanto isso, os(as) educadores(as) continuam adoecendo nas escolas, com as 
condições precárias de trabalho existentes. Atualmente o governo não aplica o Piso Na-
cional do professor, deve mais de 100 milhões de reais referentes a avanços na carreira 
de professores(as) e funcionários(as) e mantém na rede estadual milhares de contratos 
precarizados.

Sem ter perspectiva de alterar essa situação em virtude da postura do governo, 
os(as) professores(as) e funcionários(as) aprovaram por unanimidade a greve geral como 
último recurso para mudar esse quadro.

Por isso, pedimos o seu apoio. Queremos com essa greve construir uma educação 
pública de qualidade, proporcionando aos(às) nossos(as) estudantes uma formação que 
incentive o senso crítico, os valores que promovem o bem-estar da humanidade e contri-
bua com a criação de um mundo justo e igualitário. 

Queremos que nosso trabalho de educador(a) seja valorizado, para que estes mes-
mos estudantes, que hoje ajudamos a formar, desejem, no futuro, seguir nossos passos. 
Afirmamos  também o  nosso  compromisso  de  não  prejudicar  a  aprendizagem dos(as) 
estudantes. Após a greve, todos os conteúdos serão repostos. O apoio de todos vocês é 
importante para que tenhamos uma greve geral rápida.

Por isso, lutamos para tornar nossa carreira atraente e respeitada. Neste momento 
precisamos de você – cidadão e cidadã – para nos ajudar nesta caminhada. Por isso, 
apoie a nossa luta e a Educação do nosso estado.

Para saber mais sobre a educação na rede pública estadual de 
ensino, acesse o portal da APP-Sindicato: www.appsindicato.org.br


