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Greve não é falta! 
Educadores(as) têm direito 
à reposição e estudantes 

ao conteúdo!
APP-Sindicato protocola 
novo ofício ao governo 
do Estado solicitando o 
direito à reposição dos 
três dias de greve

A direção estadual da APP-
Sindicato solicitou, formal e ofi-
cialmente, que o governador 
Beto Richa (PSDB), a secretária 
de Educação, Ana Seres, e o 
chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, 
recebam o sindicato para tratar 
do tema das reposições da greve 
dos(as) educadores(as) e também 
da pauta que motivou a greve da 
categoria. A APP entende que a 
greve é legal, não foi judicializada 
e que, portanto, deve haver a 
reposição dos dias parados.

Os(as) educadores(as) de-
cidiram, no sábado (18), pela 
suspensão da greve após três 
dias sem atividades nas escolas. 
A volta às aulas não significa, 
no entanto, que a situação está 
resolvida. A categoria decidiu 
manter estado de greve, além 
da continuidade das mobiliza-
ções contra as imposições do 
governo do Paraná e das pautas 
em âmbito nacional que recaem 
na sociedade.

Tudo isso demonstra que 
ainda há uma forte situação de 
tensão nas escolas, agravada 
com a ameaça de desconto nos 
salários para os(as) que aderiram 
à mobilização. Vale ressaltar que, 
caso o governo cumpra a ameaça 
de descontar os dias paralisados, 
os(as) professores(as) ficam 
desobrigados(as) de repor as 
aulas e os conteúdos perdidos, 
causando assim, ainda mais 
prejuízo para os(as) estudantes. 
“Nós da APP-Sindicato estamos 
fazendo todos os esforços para 
que ela não seja atribuída. Caso 
o Estado insista em fazer o lan-
çamento da falta, nós orientamos 
que os trabalhadores não façam 

reposição até que essas faltas 
sejam negociadas. Até o final 
deste mês ninguém deve marcar 
a reposição. Se as faltas forem 
atribuídas, nos só faremos a 
reposição quando elas forem ne-
gociadas com o Estado”, orienta 
a secretária Educacional da APP, 
professora Walkíria Mazeto.

Vale ressaltar que a APP-Sin-
dicato busca também o debate 
da pauta de greve da educa-
ção pública do Paraná e que o 
Sindicato vem, desde antes da 
paralisação do dia 15, buscando 
a presença do governador do 
Estado para resolver, de uma 
vez por todas, a situação de de-
sordem instaurada nas escolas.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DA LAPA

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da 
APP-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convo-
ca os(as) trabalhadores(as) em educação pública do município 
da Lapa para Assembleia Extraordinária Municipal a ser reali-
zada no dia 31/03/2017, às 17h30min em primeira convocação 
e às 18h em segunda, no Colégio São José, sito à Rua Barão 
do Rio Branco, 1453, Centro, Lapa PR, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2.Pagamento 1/3 de férias; 3.Reajuste do 
PSPN; 4.Dívidas referentes ao retroativo; 5.Reformulação do 
PCCR; 6. Deliberação sobre mobilizações e greve da categoria 
e 7.Outros Assuntos.  

Dirceu Ferreira
Presidente – NS Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DE PIRAQUARA

A presidente da Associação dos(as) Professores(as) Munici-
pais de Piraquara da APP-Sindicato, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em edu-
cação pública do município de Piraquara para Assembleia 
Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 31/03/2017, às 
19h, em primeira convocação, e às 19h30min, em segunda, na 
Câmara Municipal, sito à Avenida Getúlio Vargas, 1511, Cen-
tro, Piraquara-PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Deflagra-
ção do Processo Eleitoral da APMP; 2. Eleição da Comissão 
Eleitoral; e 3. Aprovação do Regimento Eleitoral.  

Silvia BiSS corDeiro
Presidente – APMP Piraquara

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DE PLANALTINA DO PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-Sindi-
cato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os(as) 
trabalhadores(as) em educação pública do município de Pla-
naltina do Paraná para Assembleia Extraordinária Municipal a 
ser realizada no dia 06/04/2017, às 17h em primeira convoca-
ção e às 17h30min em segunda, na Casa da Cultura, sito à 
Rua Vereador Atílio Carlos Marggioni, s/n, atrás da Prefeitura 
, Planaltina do Paraná-PR, para tratar da seguinte pauta: 1.In-
formes; 2.Recomposição da Comissão de Negociação; 3.Ava-
liação das negociações e 4.Outros Assuntos.  

JoSé Manoel De Souza
Presidente – NS Paranavaí

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORE(AS) EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DE FRANCISCO ALVES

A presidente do Núcleo Sindical de Umuarama da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os(as) trabalhadores(as) em educação pública do município 
de Francisco Alves para Assembleia Extraordinária Municipal 
a ser realizada no dia 05/04/2017, às 18h30min em primeira 
convocação e às 19h em segunda, no Espaço do Centro de 
Convivência do Idoso, sito à Rua Eurídice Biral, s/n, Centro, 
Francisco Alves-PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 
2.Filiação da categoria à APP - Sindicato; 3.Discutir e deliberar 
sobre o valor da mensalidade sindical; 4.Eleição da Comissão 
de Negociação dos(as) trabalhadores(as) em Educação de 
acordo com o Estatuto da APP; e 5.Outros Assuntos.  

SeBaStiana ruiz Garcia
Presidente – NS Umuarama

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE 

NOVA FÁTIMA

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os(as) trabalhadores(as) em educação pública do município de 
Nova Fátima para Assembleia Extraordinária Municipal a ser re-
alizada no dia 04/04/2017, às 17h em primeira convocação e 
às 17h30min em segunda, na Escola Municipal Maria Pura, sito 
à Rua Pioneiro João Quini, 706, Nova Fátima-PR, para tratar 
da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Debate sobre a alteração do 
PCCR; 3. Recomposição da comissão municipal de negociação; 
4. Calendário de mobilizações da categoria e 5.Outros Assuntos.  

Sônia JorGina MeDeiroS
Presidente – NS Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DE PIRAQUARA

A presidente da Associação dos(as) Professores(as) Municipais 
de Piraquara da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do 
município de Piraquara para Assembleia Ordinária Municipal a ser 
realizada no dia 31/03/2017, às 17h30min, em primeira convoca-
ção, e às 18h, em segunda, na Câmara Municipal, sito à Avenida 
Getúlio Vargas, 1511, Centro, Piraquara-PR, para tratar da se-
guinte pauta: 1. Prestação de contas e das atividades políticas; 2. 
Aprovação do plano orçamentário de 2017; e 3. Outros Assuntos.  

Silvia BiSS corDeiro
Presidente – APMP Piraquara

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA

A presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os(as) trabalhadores(as) em educação pública do município de 
Telêmaco Borba para Assembleia Extraordinária Municipal a 
ser realizada no dia 31/03/2017, às 17h30min em primeira con-
vocação e às 18h em segunda, no Salão Paroquial da Escola 
Municipal Mãe do Perpétuo Socorro, sito à Avenida Chanceler 
Horácio Laffer, nº 540, Telêmaco Borba - PR, para tratar da 
seguinte pauta: 1.Informes; 2.Eleição – Membros do Conselho 
do Fundeb; 3. Comissão de Gestão e 4.Outros Assuntos.  

vera roSi lopeS De MoraiS
Presidente – NS Ponta Grossa

CONVOCAÇÃO CONSELHO FISCAL

O presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os membros do 
Conselho Fiscal da APP-Sindicato para reunião ordinária 
de trabalho, a realizar-se nos dias 07 e 08 de abril de 2017, 
às 8h30mim, na Sede do Núcleo Sindical de Cascavel, 
Rua Francisco Bartinik, nº 2017 - Cascavel/PR, para trata-
rem da seguinte pauta: 1. Análise de RMDs da Sede e dos 
Núcleos Sindicais; 2. Outros assuntos.  

SerGio MartinhaGo
Presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato


