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A conquista é maior 
quando lutamos juntos. 
Em 2016, sindicalize-se!

“Trabalhadores de todo o mun-
do, uni-vos”. Esta célebre frase de 
Karl Marx sintetiza uma verdade 
que resiste ao tempo: a conquista 
é maior quando lutamos juntos! E 
a APP-Sindicato reafirma a impor-
tância da sindicalização, recordan-
do que a sustentação da luta desta 
organização e sua capacidade 
de mobilização se dá através da 
contribuição sindical, voluntária, 
de cada sindicalizado(a).

1. Serviço de Atendimento 
ao(à) Sindicalizado(a) – No 
SAS o(a) sindicalizado(a) pode 
tirar dúvidas e ter orientações 
sobre questões profissionais: 
da carreira, de aposentadoria, 
da legislação, enfim, sobre tudo 
o que rege a vida profissional 
do(a) educador(a). O SAS 
funciona na sede estadual do 
sindicato e basta você ligar para 
(41) 3026-9822 para ser aten-
dido. Ligue e tire suas dúvidas.

2. Atendimento Jurídico – A 
Secretaria de Assuntos Jurí-
dicos da APP-Sindicato conta 
com uma equipe de advoga-
dos(as) competentes na sede 

estadual. O setor é responsável 
por encaminhar todas as ações 
jurídicas de interesse da categoria. 
Ligue ou acesse nossa página na 
internet e mantenha-se informa-
do(a) sobre nossas ações.

3. APP on-line – É a APP-Sindi-
cato na internet. Nela você tem 
acesso a às últimas notícias e 
informações da categoria. A APP 
também elaborou um aplicativo 
para celulares que está disponível 
gratuitamente para Android e IOS.

4. Casas dos(as) Trabalhado-
res(as) em Educação – Elas são 
nossa casa quando estivermos de 
passagem por Curitiba, Maringá, 

Londrina, Ponta Grossa ou Pato 
Branco. São mais de 300 leitos, 
com acomodações coletivas, 
café da manhã e um excelente 
atendimento para nossos(as) 
sindicalizados(as).

5. Colônias de Praia – Localiza-
das nas praias de Guaratuba e 
Itapoá, nossas duas colônias con-
tam com excelente infraestrutura 
para o lazer e descanso dos(as) 
sindicalizados(as) e convida-
dos(as). São 22 apartamentos em 
Guaratuba com capacidade para 
88 pessoas e 29 apartamentos 
em Itapoá, com capacidade para 
120 pessoas. Na baixa temporada 
você pode utilizar tranquilamente 

as colônias. Basta entrar em 
contato com a APP e fazer a 
reserva. Na alta temporada, 
o(a) interessado(a) deve se 
inscrever junto ao Núcleo Sin-
dical para participar do sorteio 
de vagas.

6. Cursos de Formação – A 
APP promove todos os anos 
cursos de formação em di-
versas áreas em parceria 
com a Universidade Federal 
do Paraná e universidades 
estaduais. Os cursos, além 
de representarem um espaço 
de formação de dirigentes, 
também são utilizados para 
avanço nas carreiras.

E da união da categoria: fun-
cionários(as), professores(as) e 
aposentados(as) presentes em 
todos os municípios do Paraná. 
Atualmente, dos mais de 120 
mil trabalhadores(as) em edu-
cação nas escolas, cerca de 
70 mil são sindicalizados(as). 
E os recursos do sindicato vêm 
exclusivamente da contribuição 
dos(as) educadores(as). Para 
se ter uma dimensão, a greve 

de 2015 custou cerca de R$ 4,5 
milhões. E foi com a contribuição 
dos(as) sindicalizados(as) que 
a entidade conseguiu bancar 
esta enorme mobilização, que 
repercutiu em todo o Brasil e em 
outros países.

A APP busca fortalecer o 
sindicalismo autêntico, classista, 
democrático, autônomo e inde-
pendente. Faça parte do maior 
sindicato do Paraná, que obteve 

mais conquistas para categoria 
nos últimos anos. As contribui-
ções de cada segmento da ca-
tegoria – deliberada em estatuto 
após debate no Congresso da 
APP e em assembleia dos(as) 
educadores(as) – são as seguin-
tes: professores(as) – R$ 40,29; 
agentes Educacionais I – R$ 
13,57 ; e agentes Educacionais 
II – R$ 20,37. Veja, a seguir, o 
que a APP oferece:

Se você ainda não é sindicalizado, faça isto! A APP é referência nacional no sindicalismo. Contribua com a nossa luta por direitos!

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

CONgrESSO rEgIONAl DO NS DE ArAPONgAS

O Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública 
sindicalizados(as) para o Congresso Regional do Núcleo Sindical Arapon-
gas, a ser realizado no dia 19 de dezembro de 2015, às 8h30, no Colégio Es-
tadual Marques de Caravelas, Rua Uirapuru, 295, Centro, Arapongas (PR), 
para tratar do temário do XII Congresso Estadual da APP-Sindicato e eleger 
seus delegados e suas delegadas.

Manoel dos santos Vidal
Presidente do NS de Arapongas

CONgrESSO rEgIONAl 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 
sindicalizados(as) para o Congresso Regional do Núcleo Sindical de Campo 
Mourão, a ser realizado no dia 19 de dezembro de 2015, no Colégio Estadual 
de Campo Mourão, sito à Avenida Guilherme de Paula Xavier, 795, no muni-
cípio de Campo Mourão (PR), com início às 8h30, para tratar do temário do 
XII Congresso Estadual e eleger seus delegados e suas delegadas.

ironei de oliVeira
Presidente do NS de Campo Mourão

CONgrESSO rEgIONAl DO NS DE lArANJEIrAS DO Sul

A Presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca os(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública 
sindicalizados(as) para o Congresso Regional do Núcleo Sindical Laranjeiras 
do Sul, a ser realizado no dia 19 de dezembro de 2015, às 8h30, no Colégio 
Estadual Laranjeiras do Sul, sito à Rua Cap. Antônio Joaquim de Camargo, 
842, Centro, Laranjeiras do Sul (PR), para tratar do temário do XII Congresso 
Estadual da APP-Sindicato e eleger seus delegados e suas delegadas.

rosangela de FátiMa rodrigues
Presidente do NS de Laranjeiras do Sul

ASSEmblEIA ExTrAOrDINárIA DOS PrOFESSOrES muNICIPAIS 
DE ITAúNA DO Sul

O Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação Pública do Paraná, no uso de suas atribuições, 
convoca os professores municipais de Itaúna do Sul (PR) para Assembleia 
Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2015, às 
14h em primeira chamada e em segunda às 14h30, no Centro Catequético 
Bom Pastor: rua Paraná, s/n, Itaúna do Sul (PR), para tratar da seguinte pau-
ta: 1) Negociação com a Administração Municipal; 2) Avaliação da proposta 
de Plano de Carreira e 3) Outros assuntos.

José Manoel de souza
Presidente do NS de Paranavaí


