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Unidade para seguir em frente: 
em 2016, a luta não para!

No cenário estadual, a mo-
bilização deve continuar firme 
e forte no Paraná. De acordo 
com a secretária de Finanças 
da APP, professora Marlei Fer-
nandes, a organização e garra 
da categoria em 2015 deve se 
repetir para os próximos anos. 
“A nossa categoria tem que ter 
muita unidade, muita firmeza, 
saber organizar e respeitar as 
diferenças. Que com tudo isso 
a gente consiga, nos momen-
tos fáceis e difíceis, unificar a 
proposta de encaminhamento 
das lutas no conjunto dos 
servidores. Eu tenho certeza 
que a categoria amadureceu 
bastante esse ano, sentiu-se 
dentro do processo organi-
zativo de toda mobilização e 

estará junto em todos os cha-
mamentos para que a gente 
possa dar continuidade a essa 
luta unificada com muita coe-
rência, consistência, sabendo 
o passo a passo que tem que 
ser dado. Essa organização e 
essa vontade muito presente 
que nós tivemos em 2015 tem 
que continuar para os próxi-
mos três anos”.

O enfrentamento conti-
nua sendo essencial para a 
educação pública do Paraná 
em 2016. A implementação 
do Piso Nacional é uma das 
lutas que iniciam o período 
de resistência em 2016. A 
data-base também é um item 
da pauta que deve mobilizar 
a categoria logo no primeiro 

mês do ano.
Além disso, a pauta pe-

dagógica da APP continua 
intensa para esse governo 
que ainda tem 3 anos pela 
frente. O enfrentamento para 
que turmas, turnos e escolas 
não sejam fechadas continua 
em todo o Estado. A efeti-
vação do porte de escolas 
também é pauta constante 
da APP. Existem pendências, 
ainda, na implementação de 
progressões e promoções, 
na efetivação do cargo de 
40 horas, além da abertura 
de novos concursos.

A APP cobra para que as 
turmas já abertas do PDE 
sejam garantidas e que haja 
ampliação do programa em 

todo Paraná. Por falar em 
garantia, a mobilização será 
também pela manutenção de 
programas e projetos que a 
escola oferece no contra turno 
das aulas e também para a 
comunidade, como é caso do 
Celem, o Mais Educação, Sala 
de Apoio e Sala de Recursos.

A luta promete continuar 
intensa. Para o presidente 
da APP, professor Hermes 
Leão, o cenário continua 
adverso e é necessário fazer 
o enfrentamento. “Prevemos 
um ano tão intenso como foi 
2015. Daí a necessidade de 
mantermos a mobilização e 
a unidade para os enfrenta-
mentos e adversidades que 
se avizinham”, finaliza.

Ano promete ser intenso para a Educação no Estado. Período de resistência continua!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO CONSELHO FISCAL

A presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca os membros do Conselho Fiscal da APP-
-Sindicato para reunião extraordinária de trabalho, a realizar-se nos dias 
12 a 15 de janeiro de 2016, às 8h30mim, na Sede da Entidade, Rua Av. 
Iguaçu, 880, Rebouças – Curitiba/PR, para tratarem da seguinte pauta: 
                            a) Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais;
                            b) Outros assuntos.

Curitiba, 04 de janeiro  de 2016.

TOMIKO KIYOKU FALLEIROS
-Presidente do Conselho Fiscal da APP- Sindicato-


