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Seed divulga calendário 
letivo para 2016

A Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná (Seed) divulgou 
na última semana, em uma reunião 
com representantes dos Núcleos 
Regionais de Educação (NREs), o 
calendário escolar para o próximo 
ano. Na proposta, o início das 
aulas ficou marcado para o dia 29 
de fevereiro e as férias de julho 
acontecerão entre os dias 18 e 27. 
Já os dias 28 e 29 de julho serão 

reservados para o debate pedagó-
gico entre os(as) educadores(as). 
A APP salienta que esta é mais 
uma conquista para a categoria. 

“O recesso de julho foi manti-
do conforme a indicação da APP 
nas últimas reuniões de negocia-
ção. Defendíamos que a proposta 
inicial da Seed,de apenas uma 
semana de recesso, era inviável 
para os alunos e trabalhadores”, 

afirma o Secretário de Comuni-
cação da APP-Sindicato, Luiz 
Fernando Rodrigues. Com o novo 
calendário, o ano letivo cumprirá 
a carga horária de 800 horas/
aula estipulada pela legislação e 
terminará no dia 21 de dezembro.

A preocupação com o cum-
primento da carga horária letiva 
sempre foi compromisso da APP-
Sindicato. Ela é um direito(a) 

do aluno(a) e um dever dos(as) 
educadores(as). Mesmo com o 
período de greves, o Sindicato 
em nenhum momento se esqui-
vou dos debates para apresentar 
soluções que contemplassem os 
anseios da comunidade escolar. 
Uma série de estudos feita pela 
APP foi apresentado à Seed para 
assegurar uma proposta unificada 
de reposição.

Recesso de julho foi mantido, conforme reivindicação da APP-Sindicato

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

CONgrESSO rEgIONAl DO NS DE IrATI

A presidenta do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/
as para o Congresso Regional do Núcleo Sindical de Irati, a ser realizado 
no dia 21/11/2015, às 8h, na Unicentro/Campos de Irati, sito à PR 153, Km 
7, Riozinho/PR, para tratar do temário do XII Congresso Estadual da APP-
-Sindicato e eleger seus delegados e suas delegadas.

Manoela Maria Carneiro - Presidenta do NS de Irati

ASSEmblEIA rEgIONAl ExTrAOrDINárIA DO NS DE mANDAguArI

A presidente do Núcleo Sindical de Mandaguari, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicaliza-
dos/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical Manda-
guari, a ser realizada no dia 27/11/2015, na Escola Estadual São Vicente Pallotti, 
sito à Rua João Ernesto Ferreira, nº 300, próximo a prefeitura, em Mandagua-
ri, com a primeira convocação às 20h30 e em segunda às 21h, para tratar da 
seguinte pauta: 1) Informes das Negociações; 2) Mobilizações; 3) Eleição de 
Representantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP e 4) Eleição de de-
legados/as ao XII Congresso Estadual da APP-Sindicato e 5) Outros assuntos.

Maria ignez Teixeira - Presidente do NS Mandaguari

ASSEmblEIA ExTrAOrDINárIA muNICIpAl DE CAmbArá

O Presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no 
Paraná, Núcleo Sindical de Cambará, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os (as) professores (as) municipais de Cambará (PR) para Assembleia 
Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 20 de novembro de 2015, às 17h 
em primeira convocação e, em segunda, às 17h30min, na Sede do Núcleo Sindi-
cal da APP Sindicato, sito. à Rua João Manoel dos Santos, 1303, Cambará (PR), 
para tratar da seguinte pauta: 1. Informes sobre as negociações com o Executivo 
Municipal; 2. Discutir sobre Concurso Público Municipal e 3. Outros Assuntos.

Paulo FonseCa - Presidente do NS de Cambará

ASSEmblEIA ExTrAOrDINárIA muNICIpAl DE SANTA ISAbEl DO IVAí

O Presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no 
Paraná, Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os (as) professores (as) municipais de Santa Isabel do Ivaí (PR) para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 24 de novembro de 
2015, às 17h30min em primeira convocação e em segunda às 18h, na Casa 
da Cultura, sito à Praça Souza Naves, s/n, Centro, Planaltina do Paraná/PR, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Deliberações sobre filiação na APP Sindicato; 
2. Deliberações sobre a ação judicial sobre Piso Salarial e 3. Outros Assuntos.

José Manoel de souza - Presidente do NS Paranavaí

ASSEmblEIA ExTrAOrDINárIA DOS prOfESSOrES muNICIpAIS DE 
SANTA Cruz DO mONTE CASTElO

O Presidente da APP-Sindicato dos trabalhadores em educação publica no 
estado do Paraná, Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições, 
convoca os professores (as) municipais de Santa Cruz do Monte Castelo/PR 
para Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 20 de novembro de 
dois mil e quinze, às 18h em primeira convocação e em segunda às 18h30, 
na Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, sito à Rua das Guia-
nas, 735, Centro, Santa Cruz do Monte Castelo/PR,  para tratar da seguinte 
pauta: 1) Informes da reunião com o Executivo; 2) Escolha da nova Comis-
são da APP; 3) Mobilização e 4) Outros Assuntos.

José Manoel de souza - Presidente do NS Paranavaí


