
Nº 1008 - 07 de dezembro de 2016

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná • Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 • Site: www.appsindicato.org.br • Presidente: Hermes Silva 
Leão • Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues • Assessor de Comunicação: Tiago Somma • Jornalistas responsáveis: Aline D’avila de Lima, Fabiane Lourencetti Burmester (4305-PR), Uanilla Pivetta (8071-PR) e Valnísia Mangueira 

(893-SE). Diagramador: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza • Monitor de redes e mídias sociais: Luan Pablo Romero de Souza

Previdência: governo Temer ataca 
aposentadoria da classe trabalhadora

Recesso de fim de ano será de 
26 a 30 de dezembro, segundo 
resolução da Seed

Nesta segunda-feira (05), o 
governo Temer confirma uma ras-
teira nos(as) trabalhadores(as) de 
todo o país. A chamada “reforma da 
Previdência” está sendo enviada ao 
Congresso Nacional para ser votada. 
Na reforma, pontos que garantem 
a maior dificuldade do(a) trabalha-
dor(a) brasileiro(a) em se aposentar. 
Um dos pontos principais é a fixação 
de idade mínima para dar entrada na 
aposentadoria, que passa a ser de 65 
anos tanto para homens, quanto para 
mulheres.  Na lei atual, mulheres se 
aposentam com 60 anos de idade e 
homens com 65.

Além disso, o tempo mínimo de 
contribuição vai de 15 para 25 anos 

As datas do recesso de fim de ano já foram definidas pela Secretaria 
de Educação (Seed). De acordo com a resolução 5372/2016 as escolas 
estarão fechadas de 26 a 30 de dezembro de 2016, assim como os Núcleos 
Regionais de Educação e a própria Secretaria. A Seed informou que estas 
datas não valem para escolas que fizeram alterações em seu calendário 
escolar para repor aulas da greve e/ou ocupações dos(as) estudantes. A 
reposição deve ser cumprida e se mantém o calendário já estabelecido.

Militares não sofrerão 
com novas medidas. 
Professores(as), 
bombeiros(as) e policiais 
perdem aposentadorias 
especiais

A Secretaria informou que o calendário escolar deve 
ser seguido por escolas em reposição de aulas

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA NúClEO SINDICAl DE PARANAVAí
O Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/as para a Assembleia 
Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de Paranavaí, a ser realizada no dia 09/12/2016, 
na Sede do Núcleo Sindical, sito a  Rua Andrades n°60, Paranavaí/PR , em primeira convo-
cação ás 15h30 e em segunda convocação 16h, para tratar da seguinte pauta : 1) Informes; 
2) Eleição das(os) Representantes de Base; 3) Outros assuntos.

José Manoel de souza | Presidente do NS Paranavaí

RETIFICAÇÃO DO EDITAl DE CONVOCAÇÃO 
ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA NúClEO SINDICAl DE PONTA gROSSA

A Presidenta do Núcleo Sindical de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/as para a 
Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de Guarapuava, a realizar-se 
no dia 10/12/2016, em primeira convocação às 15h30min e em segunda convocação às 
16h, na Sede do Núcleo Sindical, sito à Rua Campos Vergueiro, 47 – Uvaranas, Ponta 
Grossa/PR, para tratar da seguinte pauta: 1)Informes; 2) Eleição das/os Representan-
tes de Base junto ao Conselho Estadual da APP – Sindicato e 3) Outros assuntos.

 Vera rosi lopes de Morais | Presidente – NS Ponta Grossa

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA DO 
NúClEO SINDICAl DE JACAREzINhO

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para Assembleia 
Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 13/12/2016, na sede do Núcleo Sindical, 
sito à Rua Dois de Abril, 812, Centro, Jacarezinho/PR, em primeira convocação às 17h 
e em segunda às 17h30, para tratar da seguinte pauta: 1)Informes; 2) Eleição de Re-
presentantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP-Sindicato; 3) Reconstituição 
da Diretoria Regional; 4) Compra de bens patrimoniais e 5) Outros assuntos.

nilton aparecido stein | Presidente do NS Jacarezinho

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA DO NúClEO SINDICAl DE IRATI
O Presidente do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições estatutárias, con-
voca os/as Trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para Assembleia Regio-
nal Extraordinária do Núcleo Sindical de Irati, a realizar-se no dia 12/12/2016 na sede 
do Núcleo Sindical, sito á Rua Barão do Rio Branco, 43, Centro, Irati/PR, e em primei-
ra convocação as 18h30 e às 19h em segunda convocação, para tratar da seguinte 
pauta: 1) Informes; 2) Recomposição de Cargos na Diretoria Regional; 3) Eleição de 
Representante de Base; 4) Outros assuntos.

Marco aurélio Gaspar | Presidente do NS Irati

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA NúClEO SINDICAl DE guARAPuAVA
O Presidente do Núcleo Sindical de Guarapuava, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/as para a 
Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de Guarapuava, a ser realizada 
no dia 15/12/2016, na Sede do Núcleo Sindical, sito a Rua Tiradentes n°1046, Guarapu-
ava/PR, em primeira convocação ás 17h e em segunda convocação 17h30, para tratar 
da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Eleição das (os) Representantes de Base junto ao 
Conselho Estadual; 3) Outros assuntos.

terezinha dos santos daiprai | Presidente do NS Guarapuava

ASSEmblEIA REgIONAl ExTRAORDINáRIA NúClEO SINDICAl DE CuRITIbA Sul 
A Presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Sul, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindicalizados/as para 
Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de Curitiba Sul, a ser realizada 
no dia 09/12/2016 na Sede do Núcleo Sindical, sito a Rua Alferes Poli 405 Sobreloja, 
Rebouças Curitiba/PR, em primeira convocação às 13h30, em segunda convocação 
às 14h, para tratar da seguinte pauta: 1) Análise de Conjuntura; 2)Eleição dos Repre-
sentantes de base ao Conselho Estadual e 4)Informes.

Veroni salete del’ré | Presidente do NS Curitiba Sul

para ambos(as). Os(as) servido-
res(as) públicos(as) federais passam 
a contribuir 14%, ao invés de 11%. 
Professores(as) e outros setores 
do serviço público estadual não 
terão mais aposentadoria especial, 
ou seja, a regra passa a valer para 
servidores(as) do Estado e trabalha-

dores(as) CLT. No entanto, militares 
não sofrerão com as mudanças 
propostas pelo governo Temer. A 
APP-Sindicato vem apresentando a 
reforma na previdência como um dos 
itens preocupantes de sua pauta. A 
categoria, formada majoritariamente 
por mulheres, deve sofrer muito com 

as alterações, prolongando períodos 
de desgaste e ampliando o quadro 
de doenças entre as educadoras e 
educadores.

No caso da pensão por morte, 
o valor pago à viúva ou ao viúvo 
passará a ser de 50% do valor do 
benefício recebido pelo contribuinte 
que morreu com um adicional de 
10% para cada dependente do ca-
sal. As pensões também não serão 
mais vinculadas ao salário mínimo. A 
regra proposta pelo governo prevê, 
por exemplo, que uma viúva poderá 
receber 60% do benefício se o casal 
tiver um filho. O INSS pagará 100% 
do benefício apenas aos pensionistas 
que tiverem cinco filhos.

Pedágio – Dentro deste novo 
quadro da previdência existe um 
“regime de transição” que garante 
para homens (acima de 50 anos), 
mulheres (acima de 45) e professores 
o pagamento de um “pedágio”, que 
aumenta em 50% o tempo restante 
para o(a) trabalhador(a) se aposen-
tar. Ou seja, a diferença é mínima e 
gera revolta.


