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APP-Sindicato organiza Seminário 
Estadual de Assuntos Municipais

Comunicado: tentativa de golpe contra os(as) sindicalizados(as) 

Representantes de todo 
Paraná estarão em Curitiba 
nesta quinta e sexta-feira (26 e 
27), para a realização do Semi-
nário Estadual de Assuntos 
Municipais, organizado pela 
APP-Sindicato. O evento tem 
como objetivo apresentar as 
diretrizes para a elaboração dos 
planos municipais de educação 
e, ainda, tornar conhecidas as 

A APP recebeu denúncias 
de que pessoas estariam tele-
fonando para os(as) sindicali-
zados(as), se passando por ad-
vogados do sindicato. Segundo 
as denúncias, o golpista alega 
que a APP teria ganhado uma 
suposta ação indenizatória e que 

a pessoa teria direito a receber 
uma quantia em dinheiro. 

No entanto, a APP comu-
nica que não está efetuando 
qualquer ligação e que não teve 
acesso à nenhuma indenização. 
Caso alguém entre em contato 
solicitando a abertura de uma 

conta bancária e pedindo dados 
pessoais para formalizar o pro-
cesso, não forneçam nenhuma 
informação. A APP ressalta que 
qualquer dúvida pode ser tirada 
com o Serviço de Atendimen-
to ao Sindicalizo (SAS), pelo 
telefone (41) 3026-9822. As 

informações oficiais da entidade 
são divulgadas no portal da APP 
e na página oficial do Facebook.

::Portal: www.appsindicato.org.br
:: Página do Facebook: www.
facebook.com/appsindicato

Evento começa nesta quinta-feira (26) em Curitiba e analisará o ensino básico no Paraná

A APP-Sindicato alerta para um possível golpe aplicado nos(as) sindicalizados(as) da entidade 

ações da Secretaria de Assun-
tos Municipais da entidade para 
o período. Informações sobre 
as inscrições e programação 
podem ser obtidas nos Núcleos 
Sindicais da APP.

O secretário de Assuntos 
Municipais, professor Celso 
José dos Santos, explica a pro-
posta da atividade. “Reuniremos 
todos os representantes das 200 

comissões de todo o Paraná 
para um detalhado debate sobre 
os planos municipais e, assim, 
organizaremos a atuação da 
APP em cada município e re-
gião”. A proposta organizativa 
do evento busca fortalecer a 
educação pública e assegurar o 
cumprimento e fiscalização das 
propostas do Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

Editais de convocação

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE FIGUEIRA/PR

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS 
DE PIRAQUARA (APMP)

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE PIRAQUARA (APMP)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ITAGUAJÉ/PR

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual 
da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada no dia 28 de março 
de 2015, às 8h30min, no Auditório da Sede Estadual da APP-Sindicato, Av. 
Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba - PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Conjun-
tura Nacional e Estadual; 2. Previdência; 3. Pauta da categoria e avaliação; 4. 
Mobilizações; 5. Outros assuntos; 6. Informes.

Hermes silva leão - Presidente da APP-Sindicato

O presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Paraná, Núcleo Sindical de Londrina, no uso de suas atribuições, convoca 
os(as) professores(as) municipais de Figueira para Assembleia Extraordinária 
a ser realizada no dia 31 de março de 2015, às 17h30 em primeira convocação 
e às 18h em segunda, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores na Ind. Extra-
ção de Carvão do Estado do Paraná, sito à Rua Pessegueiros, 500, na cidade 
de Figueira/PR, para tratar da seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Negociações 
entre Comissão de Professores e Poder Executivo; 3 – Mobilização e 4 Outros 
assuntos.

márcio andré ribeiro - Presidente do NS de Londrina

A presidenta da Associação dos Professores Municipais de Piraquara – APMP 
– no uso de suas atribuições convoca os(as) professores(as) e funcionários(as) 
das Instituições de Ensino municipais de Piraquara para Assembléia Ordinária 
a ser realizada no dia 30 e março 2015, às 17h em primeira convocação e às 
17h30 em segunda, na Câmara Municipal de Piraquara, para tratar da seguinte 
pauta: 1. Prestação de Contas e das Atividades Políticas; 2. Aprovação do Plano 
Orçamentário 2015 e 3. Outros.

silvia biss cordeiro - Presidenta da APMP

A presidenta da Associação dos Professores Municipais de Piraquara – APMP 
– no uso de suas atribuições convoca os professores e funcionários das Institui-
ções de Ensino municipais de Piraquara para Assembleia Extraordinária a ser 
realizada no dia 30 de março, após encerramento da Assembleia Ordinária, na 
Câmara Municipal de Piraquara, para tratar da seguinte pauta: 1 - Deflagração 
do Processo Eleitoral da APMP; 2 - Eleição da Comissão Eleitoral e 3 - Aprova-
ção do Regimento Eleitoral.

silvia biss cordeiro - Presidenta da APMP

A presidenta da APP- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pa-
raná, Núcleo Sindical de Maringá, no uso de suas atribuições estatutárias, convo-
ca os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) para a Assembleia 
Municipal Extraordinária, a realizar-se no dia 01/04/2015, no Colégio Estadual 
Lourdes Alves de Melo, Rua São Paulo, 573, Centro, Itaguajé/PR, em primeira 
convocação às 19h e em segunda às 19h30, com a seguinte pauta: 1. Informes 
Gerais; 2. Sindicalizações dos Municipais; 3. Outros Assuntos.

vilma Garcia da silva - Presidenta do NS de Maringá

Representantes da APP serão 
empossadas no Conselho do Idoso

Hoje tem debate sobre tema 
previdenciário no Paraná

Educadores(as) aposentados(as) aumentam a sua 
representatividade estadual

Na tarde de hoje (25), as professoras Valci Maria Mattos (secre-
tária estadual de Aposentados da APP-Sindicato) e Adelaide Mazza 
(conselheira de base do Núcleo Sindical Curitiba Norte) serão em-
possadas no Conselho Estadual dos Direitos do Aposentado (Cedi). 
A cerimônia ocorrerá a partir das 13h, no 7º andar do Palácio das 
Araucárias, Sala dos Conselhos.  A cerimônia é aberta ao público e 
quem tiver interessado pode acompanhar o debate.

A APP-Sindicato em conjunto com o Fórum das Entidades Sindi-
cais (FES) promovem, nesta quarta-feira (25), um seminário estadual 
sobre o tema previdenciário. Durante a atividade, que iniciará às 09h 
e prosseguirá até as 17h, será debatido o esboço da proposta que 
o governo do Estado pretende enviar à Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). “No sábado, dia 28, no Conselho Estadual da APP, 
também debateremos o tema com os nossos dirigentes. Esperamos 
que, até a data, já tenhamos o texto do projeto para, conjuntamente, 
analisarmos os próximos passos”, explicou o presidente da APP-
Sindicato, professor Hermes Silva Leão.


