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Parecia mesmo um formigueiro. 
A frase sintetiza muito bem o 
sentimento de quem ocupou a 

praça Nossa Senhora de Salete e ou-
tras tantas praças pelo interior do Pa-
raná por 29 dias no início deste ano 
de 2015.

Inicialmente estarrecidos com ta-
manha atrocidade do governo ao ten-
tar destruir as carreiras e as aposenta-

dorias do funcionalismo público do estado, 
mostramos nossa força e capacidade de or-
ganização ao fazer o governo recuar de seu 
ímpeto de nos atacar. Denunciamos o caos 
na escola pública, a falta de profissionais, 
o atraso nos pagamentos, o “tratoraço” na 
Assembleia Legislativa.

Por todo estado, praticamente 100% de 
adesão a esta mobilização histórica. Grandes 
atos e gigantescas assembleias provaram 

que estivemos, estamos e permaneceremos 
unidos e em alerta a qualquer tentativa do 
governo em nos retirar direitos ou deixar de 
cumprir a lei.

Vitória! Fizemos o governo recuar e a po-
pulação reconheceu a nossa luta, que não 
para por aqui! Estamos na luta!

Direção Estadual da APP-Sindicato

A força da Educação
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Mobilização força governo 
a recuar de ataques

Resistir, resistir e resistir. Esta foi a 
palavra de ordem da greve geral da 
Educação que durou um mês neste 

início de 2015 (de 9 de fevereiro a 9 de mar-
ço). Também foi este sentimento que levou 
milhares de pessoas a ocupar a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), a participar das 
maiores assembleias estaduais da categoria 
e das maiores mobilizações protagonizadas 
pelos(as) educadores(as) nos últimos 20 anos. 
Para entender a força do movimento, vale re-
lembrar que até o início deste ano o governo 
do Estado se recusava a negociar com os(as) 
trabalhadores(as) em Educação. Além disso, 
os ataques que o governo desferiu, desde o 
final de 2014, contra o funcionamento das es-
colas, contra direitos trabalhistas e contra as 
carreiras de professores(as) e funcionários(as) 
foram, sem dúvida, a gota d’água.

Ao decidir pela paralisação, a categoria 
aprovou uma pauta emergencial para ser 
negociada pelo Comando de Greve com re-
presentantes do governo. De acordo com 
o presidente da APP-Sindicato, professor 
Hermes Silva Leão, o posicionamento cla-
ro e legítimo da categoria foi essencial para 
garantir que a negociação ‘andasse’, mesmo 
quando o governo judicializou a questão, na 
tentativa de intimidar os(as) educadores(as). 
“A luta foi intensa. O diálogo e adesão massi-
va forçaram o avanço no debate. E a firmeza 
do sindicato na condução da greve  garantiu 
vitórias”, avaliou. Veja, a seguir, os itens que 
foram levados à mesa de negociação. Saiba 
quais foram superados e quais aguardam a 
resolução negociada.

Itens foram estabelecidos a partir da necessidade de resistência: 
categoria não podia permitir que direitos fossem destroçados 
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EXPEDIENTE

App Sindicato

PAUTA DA GREVE

• Força e união demonstrados na greve serão essenciais para garantir direitos
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Já efetivado

Estamos de olho

Projetos de Lei - O governo se comprometeu a não apresen-
tar qualquer projeto de lei que suprima direitos dos(as) servidores(as) 
públicos(as) e, em particular, dos(as) educadores(as). Os projetos que 
estavam tramitando na Assembleia Legislativa foram retirados no dia 
12 de fevereiro.

Fundo rotativo - O governo efetuou o pagamento de duas cotas no 
valor de R$ 4 milhões cada referente aos valores não repassados em 2014.

Professores(as) PSS - Salários e verbas rescisórias foram pagos 
no dia 24 de fevereiro.

Auxílio alimentação - O pagamento para os agentes educacio-
nais foi realizado nos dias 9 e 13 de fevereiro.

Porte das escolas - A revisão do porte das escolas foi concluída 
no dia 2 de março, utilizando como critério os parâmetros em vigor 
em dezembro de 2014, considerando o número de matrículas de 2015.

Projetos educacionais - Todos os projetos, entre eles as Salas 
de Apoio, o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), o Mais 
Educação e o Hora Treinamento foram autorizados na totalidade.

1/3 de férias - O pagamento do adicional de férias dos(as) 
educadores(as) (que usufruíram das férias em janeiro), será feito no dia 31 
de março, em parcela única.

Paranaprevidência - Governo disse que continua como está e 
que qualquer alteração deverá ser amplamente debatida com as catego-
rias de servidores. Já foi descartada extinção do Fundo de Previdência e 
governo também se comprometeu de que os recursos dos fundos serão 
utilizados exclusivamente para pagamento de aposentadorias e pensões.

Concursados(as) - APP acompanha o trâmite da nomeação de 
mais 463 professores, que deve acontecer nos próximos dias.

PDE - O programa será retomado no segundo semestre de 2015. Há 
o compromisso do governo em regularizar as bolsas para estudantes 
e professores(as) do PDE 2013 e 2014 a partir de maio, em parceria 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Ordem de Serviço - O Estado abriu as inscrições para as Ordens 
de Serviço dos(as) novos(as) professores(as) nomeados(as), de acordo 
com os critérios estabelecidos em Instrução Normativa.

Apaes – No dia 2 de março o governo finalmente pagou R$ 9 milhões 
de parcelas pendentes de convênios com as Apaes e demais entidades.

Distribuição de aulas - A Seed fará, através de ajustes, a ade-
quação da atribuição de aulas, em caso de alterações de demandas, 
permitindo que neste momento os(as) professores(as) possam alte-
rar as aulas e que seja atribuída carga horária menor do que 26 aulas 
aos(às) professores(as) sob contrato temporário (PSS).

Liberação para mestrado e doutorado - Foram auto-
rizados os pedidos de prorrogação e também os novos pedidos que 
atendam as regulamentações que foram publicadas no último dia 9 
de março.

Concursados(as) - A Seed informou que já concluiu a maior 
parte das nomeações dos 5.985 professores(as) aprovados(as) no úl-
timo concurso. 4.503 professores(as) foram contratados(as), 1.015 
pedagogos(as) foram nomeados(as) na última semana.

Licenças Especiais - A resolução que suspende temporariamen-
te a concessão de licenças especiais valerá até julho de 2015. Antes 
disso, só serão concedidas aos casos comprovados de necessidade por 
motivo de estudo ou de saúde. Após julho tudo deve voltar ao normal.

Progressões e promoções – O governo assumiu o compro-
misso de implantar as progressões e promoções pendentes no mês 
de maio para os(as) funcionários(as) do Quadro Próprio dos Funcio-
nários da Educação Básica (QFEB) e, no mês de junho, para os(as) 
professores(as) do Quadro Próprio do Magistério (QPM). O cronogra-
ma do pagamento dos atrasados acordado foi o seguinte: para o QFEB 
deve ser efetuado até 31 de agosto de 2015; para o QPM, até 31 de 
outubro de 2015.

Turmas e matrículas - A Secretaria de Estado da Educação 
(Seed) se comprometeu a cumprir a Resolução 4.527/2011, que trata 
dos procedimentos e análises para a autorização de turmas, consideran-
do as adequações feitas em debates com a APP nos últimos quatro anos.
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04/02/15
Beto Richa envia para a Assembleia 
Legislativa mensagens de lei para serem 
aprovadas em regime de Comissão Geral. 
As leis destruiriam as carreiras do Quadro 
Próprio do Magistério (QPM), como 
também do Quadro de Funcionários da 
Educação Básica (QFEB). Além disso, 
mexia na previdência dos(as) servidores(as) 
públicos(as) de todo o Estado.
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09/02/15
Início da greve e do acampamento 
no Centro Cívico. Apenas 80 
educadores(as) e servidores(as) 
puderam entrar e acompanhar 
a sessão da Alep, que votaria o 
Regime de Comissão Geral para 
aprovar os projetos de lei do 
governo de uma só vez.
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12/02/15
Educadores(as) bloqueiam todas as entradas 
da Alep. Deputados(as) chegam em um 
camburão e entram, escoltados pela polícia, 
por uma abertura na grade da Assembleia. 
Categorias ocupam o pátio da “Casa do 
Povo” e, diante da pressão, deputados(as) 
suspendem a sessão plenária que acontece 
no restaurante da Alep e governo é obrigado a 
retirar o “Pacotaço de Maldades” da pauta.
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07/02/15
Assembleia Estadual da APP-Sindicato 
em Guarapuava. A greve geral é 
deflagrada. 10 mil educadores(as) 
saem às ruas da cidade para denunciar 
os ataques do governo.
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10/02/15
34 deputados(as) aprovam 
o regime de Comissão Geral, 
para votação do “pacotaço”, 
e causam indignação na 
categoria. Servidores e 
servidoras públicas que 
acompanhavam a votação do 
lado de fora da Alep ocupam 
o prédio.
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19/02/15
Após 10 dias de paralisação, acontece a 
primeira reunião de negociação entre a 
direção da APP-Sindicato e o secretário-chefe 
da Casa Civil, Eduardo Sciarra, que assumiu 
o compromisso que nenhum projeto sobre 
retirada de direitos dos(as) servidores(as) seria 
enviado à Alep. O governo também assumiu 
compromisso de debater com os sindicatos 
de servidores qualquer possível alteração na 
previdência. Mobilização dos 100 mil acontece 
em Curitiba, interior e litoral.

Greve histórica mostra a força da categoria!
A greve geral dos(as) educadores(as) foi um exemplo 

de unidade e organização. Foram 29 dias de muita 
mobilização em todo o Paraná. A resistência foi 

fundamental para que os direitos dos(as) educadores(as) e 
educadoras não fossem retirados, já que, desde o fim do ano 
passado, o governo demonstrou estar disposto a prejudicar 
o funcionalismo público com seus projetos de lei sendo 

encaminhados à Assembleia legislativa com urgência para 
serem aprovados. Debate com a sociedade? O governo não 
fez. O resultado da indignação dos(as) servidores(as) com o 
governo foi uma greve histórica da educação paranaense. 
A linha do tempo abaixo mostra como a resistência da nossa 
categoria ganhou força com o decorrer da greve. 
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04/03/15
Categoria aprova a continuidade 
da greve. Aproximadamente 25 mil 
pessoas participam da Assembleia 
Estadual da APP, no Estádio Durival 
Britto e Silva, em Curitiba. Mesmo 
com a decisão judicial de voltar para 
as escolas, categoria declara que não 
confia no governo e que precisa de 
garantias para voltar às salas de aula.
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09/03/15
Com o recuo do governo, categoria decide suspender 
a paralisação e manter o Estado de Greve. Mais 
uma vez a assembleia foi realizada no Estádio Vila 
Capanema, em Curitiba, e teve a participação de mais 
de 15 mil educadores(as). Acampamento da greve 
recebeu o carinho de todos(as) que acompanharam a 
movimentação do “Formigueiro da APP” durante os 29 
dias de mobilização.
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20/02/15
Ato em Curitiba contra 
o auxílio-moradia de 
conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado. 
Reunião entre a direção da 
APP, comando de greve, 
o secretário da Educação 
Fernando Xavier e sua equipe 
técnica. Governo apresenta 
propostas nas questões de 
reabertura de turmas e porte 
das escolas. 
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06/03/15
Buscando garantias do cumprimento das 
reivindicações, APP-Sindicato articula 
reunião no Tribunal de Justiça do Paraná, 
onde governo é levado a recuar. Comando 
de Greve decide convocar nova Assembleia 
Estadual da categoria.
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25/02/15
Grande ato em Curitiba com mais de 50 mil pessoas! Servidores(as) 
saíram em marcha para defender a educação pública do Paraná. Na 
data, reunião entre a direção da APP, integrantes do Comando de Greve 
e o governo. Poder Executivo recuou e apresentou novas propostas.

Greve histórica mostra a força da categoria!
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As formigas que
venceram os gigantes

Macondo, a aldeia fictícia do roman-
ce Cem Anos de Solidão, de Gabriel 
Garcia Marquez, é um lugar constru-

ído para abrigar um pequeno grupo de homens 
e mulheres que atravessaram uma serra para en-
contrar o mar. A mágica narrativa, que apresenta 
uma metáfora sobre o conformismo e a imobili-
dade social durante as seis gerações da família 
Buendía, trazia tantos elementos surreais que o 
autor é considerado o criador de um novo concei-
to literário: o realismo histórico.

O “formigueiro da APP”, como ficou conhecido 
o acampamento de greve dos(as) educadores(as), 
foi um pequeno espaço, no gramado em frente ao 
Palácio Iguaçu, povoado por homens e mulheres, 
trabalhadores e trabalhadoras que, com suas ten-
das e com a força organizativa, lutaram também 
contra o conformismo de aceitar uma escola pú-
blica sem as mínimas condições para o atendi-
mento aos alunos(as) e foram contra à tirania de 
um governo que propunha tirar direitos conquis-
tados da categoria. Os(as) educadores(as), com 
seu trabalho intelectual, com a força organizativa, 
a criatividade e a mobilização criaram um nova 
forma de enfrentamento:uma greve de propor-
ções jamais vistas em toda a história do Paraná. 

Com praticamente 100% de adesão, contando 
com o apoio de mais de 90% da população para-
naense e com menções de apoio de todo Brasil e da 
América Latina, a greve foi suspensa com o mesmo 
fôlego da sua deflagração e com a inédita ação de um 
Sindicato que forçou o governo do Estado a firmar 
pública e juridicamente as promessas feitas para o 
cumprimento de todos os itens da pauta da greve. 

Em comum, Macondo e o Formigueiro fo-
ram povoados que abrigaram um povo guer-
reiro. Impregnados por uma luta por espaço, 
ambos exalavam criatividade em seu cotidiano. 
As “formigas” protagonizaram momentos de 
comoção desde a assembleia histórica em Gua-
rapuava, quando por unanimidade a categoria 
declarou greve e saiu em marcha pelo centro da 
cidade. O Paraná teve mostras do espírito de 
luta e da vontade de batalhar pelos direitos de 
uma categoria tão unificada como nunca visto. 
A marcha chegou, poucos dias depois a Curiti-
ba, trazendo 50 mil educadores(as) às ruas da 
capital. O acampamento permaneceu cheio até 
o último dia da greve. A mobilização manteve-
-se em destaque durante todo período, desde a 
ocupação da Assembleia Legislativa, a toma-
da das ruas por educadores e educadoras até 
a realização de históricas assembleias em um 
estádio de futebol  (palco das decisões pela con-
tinuidade da greve, no dia 4 de março, e pela 
suspensão da greve, no dia 7 de março, após as 
ações da APP-Sindicato que garantiram a con-
fiança da categoria na condução da greve). Mais 
de 30 mil pessoas passaram pelas duas assem-
bleias da APP. 

A força e a resistência dos(as) educadores(as) foram fundamentais na luta contra 
os grandes desmontes na educação

À memória dos nossos(as) 
heróis e heroínas

Todos saem dessa greve como protagonistas de 
resistência e luta. Todos e todas saem com o he-
róico ato de terem saído das suas escolas para dar 
uma lição de cidadania nas ruas. Dentre estes(as) 
personagens três não retornarão às suas casas e as 
suas escolas, pois faleceram durante o período de 
greve e estavam em mobilização com a categoria. 

Professor Oliceu Oliveira Pereira (Núcleo 
Sindical de Irati)

Professor Luiz Carlos da Silva (Núcleo Sin-
dical de Cascavel)

Funcionária Maria de Lourdes Silva (Núcleo 
Sindical de Paranavaí)

A APP-Sindicato, com profundo pesar, lamenta 
o falecimento destes(as) companheiros(as) e pres-
ta a mais sincera homenagem, em nome de toda 
categoria, aos(às) familiares e alunos(as) destes 
educadores(as).
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Uma mobilização da 
sociedade paranaense

Para além da educação

Durante os 29 dias de acampamento no 
Centro Cívico em Curitiba, um senti-
mento muito forte de solidariedade 

emocionou e motivou muita gente. Doações 
de roupas, cobertores, alimentos e até mão-de-
-obra voluntária não pararam de chegar.

A secretária de Administração e Patrimônio 
da APP-Sindicato, Mariah Seni Vasconcelos 
Silva, ficou impressionada com os momentos 
vivenciados durante estes dias. “Eu vi muita 
emoção. Nosso acampamento foi crescendo a 
cada dia, o movimento não era mais só de pro-
fessores e funcionários, nós extrapolamos as 
fronteiras. É muito bom a gente ir na rua com a 
camiseta da greve e receber apoio em todos os 
lugares. Foi um movimento que valeu a pena”, 
conta. O mesmo sente o funcionário de esco-

A mobilização geral dos servidores 
no Paraná, iniciada pela educação, 
trouxe benefícios práticos para a 

vida do cidadão e da cidadã paranaense. 
O mais importante, considerado como 

avanço na democracia do Estado, foi o fim 
do regime de Comissão Geral na Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep). Conhe-
cida como “tratoraço”, 
a Comissão Geral era 
requerida pelos líderes 
do governo e deter-
minado projeto de lei 
poderia ser aprovado 
de forma rápida e sem 
uma discussão apro-
fundada sobre o tema.

No dia 10 de feverei-
ro, segundo dia de greve 
geral, milhares de educadores(as) acompa-
nhavam a sessão plenária que tinha como 
objetivo votar mais um pacote de maldades 
do governo. Ao contrário do que esperava o 
governador e os(as) deputados(as), servido-
res e servidoras públicas ocuparam a Alep, 

no exato momento em que 34 parlamenta-
res aprovavam o requerimento de instala-
ção da Comissão Geral. 

Dois dias depois, deputados(as) che-
garam de camburão e serraram a grade 
da Assembleia para entrar e instalar no-
vamente Comissão Geral para aprovar os 
projetos. Diante da intensa mobilização em 

frente e dentro da Alep, 
que foi ocupada nova-
mente, os (as) deputados 
(as) desistiram e retira-
ram os projetos da pauta. 

Como consequência, 
os(as) deputados(as) de-
cidiram acabar com o 
“tratoraço” e no dia 4 de 
março, com 44 votos a 
favor, a Assembleia Legis-

lativa do Paraná aprovou o fim do regime 
de Comissão Geral. Desta forma os proje-
tos de lei não podem mais ser aprovados 
sem passar pela apreciação de comissões 
específicas e sem o debate necessário. Vi-
tória do povo paranaense!

la Everson Lopes, do Núcleo Sindical de Pato 
Branco. “Foi gratificante você sair pela cidade e 
ser aplaudido, ser reconhecido”.

No fim, além das inúmeras conquistas 
que a categoria obteve, a mobilização foi 
uma grande escola ao vivo, em cores e na 
prática para todos(as) os(as) cidadãos e ci-
dadãs paranaenses. 

Pais, mães, responsáveis e 
estudantes entenderam a 
luta da APP-Sindicato em 
defesa da escola pública

O fim do chamado “tratoraço” foi apenas um exemplo de que a 
luta da categoria também beneficiou toda a população

APós A greve é 
Possível sAber em 

quem confiAr?

Se a comissão geral não 
existisse em dezembro, a 
população não iria ter que 
pagar 40% de aumento no 
IPVA e os aumentos dos 
impostos de combustíveis 
e alimentos, por exemplo.

Deputados(as) tiveram dias 
intensos durante a greve 
geral da educação

Durante a greve, foi organizado em 
frente ao Palácio Iguaçu um painel com 
as fotos e nomes dos(as) deputados(as) 
amigos e dos(as) inimigos da educação 
- aqueles(as) favoráveis ao pacotaço. A 
ideia era mostrar para a população os(as) 
parlamentares que representam de fato 
os interesses dos(as) trabalhadores(as) e 
da educação pública no Paraná. Relem-
bre quem ficou do nosso lado:

• Adelino Ribeiro (PSL)
• Ademir Bier (PMDB)
• Anibelli Neto (PMDB)
• Chico Brasileiro (PSD)
• Evandro Araújo (PSC)
• Gilberto Ribeiro (PSB)
• Márcio Pacheco (PPL)
• Márcio Pauliki (PDT)
• Nelson Luersen (PDT)
• Nereu Moura (PMDB)
• Ney Leprevost (PSD)
• Paranhos (PSC)
• Pastor Edson Praczyk (PRB)
• Péricles de Mello (PT)
• Professor Lemos (PT)
• Rasca Rodrigues (PV)
• Requião Filho (PMDB)
• Tadeu Veneri (PT)
• Tercílio Turini (PPS)
• Palozi (PSC)

Aos “inimigos”, os (as) educadores 
(as) garantiram um início de ano bas-
tante agitado. Além da pressão direta na 
Assembleia Legislativa do Paraná, muitos 
Núcleos Sindicais da APP organizaram 
“visitas” aos gabinetes e às residências 
dos deputados pelo interior do estado. A 
categoria insistiu e pressionou tanto que 
alguns inimigos se tornaram amigos. 

Esperamos que todos(as) os(as) 
deputados(as) fiquem sempre do 
lado da educação pública e dos(as) 
trabalhadores(as). O dever de um(a) 
parlamentar é defender o interesse pú-
blico e estar atento às reivindicações 
da sociedade.
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EstAMos nA lUtA!

Resistir e manter o Estado de Greve dentro das escolas é fundamental para 
garantir que as conquistas da greve histórica que educadores e educadoras 
do Paraná fizeram este ano sejam respeitadas. A Escola é o Território de Lu-

tas da Educação. É fundamental que continuemos organizados(as) em cada unidade 
escolar do Paraná.

Neste sentido, necessitamos que educadores e educadoras representem o coletivo 
de sua escola. É por meio destes(as) Representantes de Escolas que as reivindicações 
debatidas nos locais de trabalho chegam às demais instâncias do sindicato. 

Conforme nosso Estatuto, a Comissão sindical Escolar, existente em cada 
escola, é o órgão legítimo de representação da APP no local de trabalho. A união das 
Comissões Sindicais das Escolas do mesmo Núcleo Sindical forma o Conselho Re-
gional da APP-Sindicato. Este Conselho é uma instância organizativa e deliberativa 
da entidade composta pela diretoria do Núcleo Sindical, pelos(as) representantes de 
municípios e de base e pelos(as) representantes de escolas.

A Comissão sindical Escolar é composta pelos(as) Representantes de 
Professores(as) e Funcionários(as) eleitos(as) pelos seus pares. Essa é a forma de or-
ganização que demonstra a democracia interna dentro da estrutura da APP-Sindica-
to, pois são os(as) educadores(as) organizados(as), a partir da escola, que definem e 
apontam os caminhos a serem seguidos. 

É papel das Comissões Sindicais ser o Sindicato na Escola. Além disso, a Comissão 
tem a atribuição de discutir e analisar as condições de trabalho no espaço escolar. Para 
isso, seus(as) integrantes precisam estar atentos(as) no todo da escola, desde a questão 
de estrutura, a organização do trabalho pedagógico até a gestão democrática.

Durante o período da Greve Geral da Educação os comandos de greve nas escolas 
debatiam todos os problemas e levavam as informações para os comandos regionais 
e estadual. Precisamos dar continuidade nas nossas mobilizações e manter a unidade 
da nossa categoria e a vigilância sobre as ações do governo por isso, é imprescindível 
que cada escola tenha sua comissão sindical formada o quanto antes. 

Várias escolas conseguiram eleger seus(as) representares antes da greve geral da 
categoria. No entanto, muitas escolas não conseguiram fazer a eleição e devem reto-
mar esse processo agora no início das aulas.

 organizar a escola e manter a resistência!

quem pode ser candidato(a) a 
representante da escola?
Todos(as) os(as) educadores(as) da 
escola que estão sindicalizados(as) à 
APP-Sindicato podem  candidatar-se. 

quem está apto a votar?
Podem e devem votar todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) em educação que 
atuam na escola, mesmo quem ainda 
não é sindicalizado(a).

PAsso A PAsso PArA 
eleger A rePresentAção 

dA escolA

1. Eleger a Representação Sindical em 
reunião entre os pares da escola, 
preferencialmente até o fim de março.

2. Eleger representantes de Funcioná 
rios(as) e de Professores(as) (titu-
lares e suplentes) em todos os turnos 
de funcionamento da Escola.

3. Preencher a ata padrão - à dispo-
sição das escolas nos Núcleos sindicais 
e no site da APP-Sindicato - informan-
do nome e contato dos(as) eleitos(as). 
No verso deve constar a assinatura de 
quem participou da reunião.

4. Após a eleição, a Comissão Sin-
dical Escolar deve se apresentar à 
direção da escola e à equipe pedagó-
gica para debater as funções dos(as) 
representantes, a livre organização da 
categoria e a sua participação no Con-
selho Regional do Sindicato.

5. Entregar a ata padrão devida-
mente preenchida em seu Núcleo 
Sindical e se inteirar do calendário de 
atividades do Sindicato, em especial 
do Conselho Regional.


