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Governo do Paraná 
aumenta arrecadação e 
diminui investimentos 
em Educação

R$ 608 milhões! Este é o 
montante que o Governo do 
Paraná deixará de investir em 
educação no ano de 2015. 
Os dados apresentados pela 
Secretaria de Fazenda fo-
ram a base para um estudo 
da APP-Sindicato sobre a 
evolução das finanças do 
Estado. O governo do Pa-
raná reduzirá o investimen-
to em educação: em 2014 
os investimentos atingiram 
29,20% da receita e em 2015 
este índice será de cerca 
de 27%, segundo projeções 
realizadas a partir de dados 
do próprio governo.

O debate sobre finanças 
foi o principal na tarde da últi-
ma sexta-feira (20), quando a 
direção da APP-Sindicato es-
teve na Secretaria da Educa-
ção. A tarde foi de cobranças 
em relação, principalmente, 
ao pagamento de dívidas do 
governo com os educadores.

São necessários R$ 90 
milhões para implementar 
o piso do magistério deste 
ano (novembro, dezembro 
e 13º), R$ 101 milhões em 
atrasados de progressões e 
promoções de professores 
e funcionários e, também, 
cerca de R$ 7 milhões para 
implementar nova rodada da 
dobra de padrão, totalizando 
R$ 198 milhões. “Nós já es-
tamos pagando a conta com 
a negativa de direitos como 
licenças e o PDE e não é 
justo que não recebamos o 
que é de direito”, afirmou o 
presidente da APP professor 
Hermes Silva Leão.

A direção do sindicato cri-
ticou que o governo priorize, 
por exemplo, o repasse de R$ 
150 milhões a mais, este ano, 
ao Poder Judiciário e deixe 
de pagar o que deve aos(às) 
educadores(as). Os(as) diri-
gentes insistiram para que a 
Seed retome o debate com a 
Secretaria da Fazenda (Sefa) 
para que este montante seja 
pago ainda em 2015, mesmo 
que em folha complementar. 
Leia a matéria completa no 
site da APP: www.appsindi-
cato.org.br.

APP cobrou pagamento 
de direitos em 
atraso. Aumento da 
arrecadação é prova 
de que o governo pode 
pagar o que nos deve

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA 
do ns dE CAmbARá

O presidente do Núcleo Sindical de Cambará, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca os/as Trabalhadores/s em Educação sindicalizados/as para 
a Assembleia Regional Extraordinária a ser realizada no dia 04 de dezembro 
de 2015, às 17h em primeira chamada e em segunda às 17h30, na sede do Nú-
cleo Sindical, sito à Rua João Manoel dos Santos, 1303, Cambará/PR, com a 
seguinte pauta: 1. Informes das negociações com o Governo; 2. Mobilizações; 
3. Eleição para eleger delegados/as para o XII Congresso Estadual da APP - 
Sindicato; 4. Eleições de Representantes de Base junto ao Conselho Estadual 
da APP-Sindicato; 5. Outros assuntos. 

Paulo Fonseca - Presidente do NS Cambará

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA do ns dE ivAiPoRã

O presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicaliza-
dos/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical Ivaipo-
rã, a ser realizada no dia 05/12/2015, às 08h em primeira convocação e em 
segunda às 8h30, na sede do Núcleo Sindical, situado na Rua Rio Grande do 
Sul, 1.120 Ivaiporã/PR, para tratar da seguinte pauta: 1) Eleição de Represen-
tantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP-Sindicato.  

cezario Benedito Pedro - Presidente do NS Ivaiporã

xii ConGREsso REGionAl do ns dE ivAiPoRã

O presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicali-
zados/as para o XII Congresso Regional do Núcleo Sindical Ivaiporã, a ser 
realizado no dia 05/12/2015, às 9h, na sede do Núcleo Sindical, situado na 
Rua Rio Grande do Sul, 1.120 Ivaiporã/PR, para tratar do temário do XII Con-
gresso Estadual da APP-Sindicato e eleger seus delegados e suas delegadas.  

cezario Benedito Pedro - Presidente do NS Ivaiporã

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA do ns dE londRinA

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as 
para Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 05/12/2015, 
na sede da APP-Sindicato de Londrina, sito Avenida Juscelino Kubitscheck, 
1834, Londrina-PR, em primeira convocação às 8h e em segunda convocação 
às 8h30, com a seguinte pauta: 1- Informes Gerais; 2 - Negociações com o 
Governo; 3 - Mobilizações; 4 - Eleição de Delegados/as ao XII Congresso 
Estadual da APP-Sindicato; 5 - Eleição de Representantes de Base junto ao 
Conselho Estadual da APP-Sindicato e 6 - Outros assuntos.  

Márcio andré riBeiro - Presidente do NS Londrina

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA do ns dE UmUARAmA

A presidente do Núcleo Sindical de Umuarama, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindica-
lizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de 
Umuarama, a ser realizada no dia 04/12/2015, às 13h em primeira convocação 
e em segunda às 13h30, na sede do Núcleo Sindical, sito à Rua Helena Kolo-
dy, 1108, Jardim Novo Milênio, Umuarama/PR, para tratar da seguinte pauta: 
1) Informes das negociações com o governo; 2) Mobilizações 3) Recomposi-
ção dos cargos e da direção do Núcleo Sindical; 4) Eleição de Representantes 
de Base junto ao Conselho Estadual da APP e 5) Eleição de delegados/as 
para XII Congresso Estadual da APP-Sindicato.   

seBastiana ruiz Garcia - Presidente do NS de Umuarama

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA do ns dE lARAnjEiRAs do sUl

A Presidenta do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sin-
dicalizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical 
Laranjeiras do Sul, a ser realizada no dia 01/12/2015, em primeira chamada 
às 19h e em segunda às 19h30, na sede do Núcleo Sindical, sito à Rua Sete 
Setembro, 2500, Centro Laranjeiras do Sul/PR, para tratar da seguinte pauta: 
1) informes das Negociações; 2) Mobilizações; 3) Eleição de Representantes 
de Base junto ao Conselho Estadual da APP e 5) Outros assuntos.  

rosanGela de FatiMa rodriGues - Presidente do NS de Laranjeiras do Sul

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA
 do ns dE CAmPo moURão

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sin-
dicalizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical 
de Campo Mourão, a ser realizada no dia 28/11/2015, no Colégio Estadual de 
Campo Mourão, sito à Avenida Guilherme de Paula Xavier, 795, no município 
de Campo Mourão/PR, em primeira convocação às 16h30 e em segunda às 
17h, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes das negociações com o gover-
no; 2) Mobilizações e 3) Eleição de Representantes de Base junto ao Conse-
lho Estadual da APP-Sindicato.  

ironei de oliveira - Presidente do NS Campo Mourão

ConGREsso REGionAl do ns CURitibA noRtE

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Norte, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindicali-
zados/as para o Congresso Regional do Núcleo Sindical Curitiba Norte, a ser 
realizado no dia 04/12/2015, das 19h às 22h e no dia 05/12/2015, das 8h30 às 
16h, no Hotel Condor, sito à Avenida Sete de Setembro, 1.866, em Curitiba/
PR, para tratar do temário do Congresso Estadual da APP-Sindicato e eleger 
seus delegados e suas delegadas.   

BoanerGes zulMires elias neto - Presidente do NS Curitiba Norte

AssEmblEiA REGionAl ExtRAoRdináRiA do ns CURitibA noRtE

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Norte, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindicaliza-
dos/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical Curitiba 
Norte, a ser realizada no dia 05/12/2015, em primeira convocação às  16h30 
e em segunda chamada às 17h00, no Hotel Condor, sito à Avenida Sete de 
Setembro, 1.866, em Curitiba/PR, para tratar, para tratar da seguinte pauta: 
1) Eleição de Representantes de Base junto ao conselho Estadual da APP e 
2) Outros Assuntos.   

BoanerGes zulMires elias neto - Presidente do NS Curitiba Norte

EditAis dE ConvoCAÇão


