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Direção da APP-Sindicato percorre o 
Paraná em Caravana pela Educação
Projeto iniciado em 2016 será retomado nesta semana nas regiões de Cambará, Ivaiporã e Jacarezinho

Acorda educação! Acendam 
as luzes das escolas públicas para-
naenses, pois a largada da Carava-
na pela Educação da APP-Sindicato 
será nesta terça-feira (16), e seguirá 
pelo Paraná adentro. As primeiras 
regiões que vão receber os(as) 
dirigentes da direção estadual e 
regional do Sindicato são Cambará, 
Ivaiporã e Jacarezinho.

A ação da Caravana pela Edu-
cação é uma iniciativa da APP com 
a finalidade de aproximar a comu-
nidade escolar, educadores(as) e 
representantes do Sindicato para 
analisar a conjuntura local junto à 
estadual e nacional.

É um chamado envolvente que 
percorrerá quilômetros oportunos 
para tirar dúvidas e fortalecer a 
categoria sobre as questões atuais 
da pauta educacional com os 
principais enfrentamentos vividos 
diariamente. Torna-se um debate 
complexo e completo sobre a 
defesa da escola pública e dos 
direitos dos(as) trabalhadores(as) 
da educação. “O objetivo é visitar as 
escolas, informar da nossa pauta, 
da nossa luta e ouvir a categoria so-
bre as principais dificuldades deste 
período”, enfatiza o presidente da 
APP, professor Hermes Silva Leão.

A Caravana acontece em um 
período intenso para a categoria, 
que, desde janeiro, foi recebida 
pela gestão do governo Beto Richa 
(PSDB) de maneira nada cordial e 
sem diálogos. Foram imposições 
que chocaram a todos(as) os(as) 
envolvidos(as) – literalmente em 
uma panela de pressão. A Reso-
lução 113/2017 (Resolução da 

Maldade) impactou de tal maneira 
pela retirada de direitos adqui-
ridos, que adoeceu ainda mais a 
categoria que tanto luta pela qua-
lidade do ensino público com foco 
no futuro das gerações. Jovens 
com dificuldades para aprender 

porque o governo dificulta ainda 
mais um cenário que já é sensibili-
zado pela realidade.

“Nossos professores e fun-
cionários estão adoecendo no 
trabalho, além de sofrerem com 
a perseguição, assédio moral e 

retirada de direitos por parte dos 
governos. Estamos atentos e na 
resistência em defesa da categoria”, 
destaca o professor Hermes.

Informe-se com os Núcleos 
Sindicais da APP para não deixar 
a Caravana passar sem participar.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Regional Extraordinária Núcleo Sindical de Irati 

O presidente do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) para assembleia regional extra-
ordinária do núcleo sindical de Irati, a realizar-se no dia 18/05/2017, na sede do núcleo 
sindical Irati, sito á Rua Barão do Rio Branco nº43 – Irati/PR, em primeira convocação às 
18h45 e 19h15 em segunda convocação, com a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Eleição 
das(os) delegados(as) para 15ª plenária Estadual da CUT PR.

Marco Aurélio Gaspar | Presidente – NS Irati

Assembleia Regional Extraordinária Núcleo Sindical de Londrina 

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) para assembleia re-
gional extraordinária do núcleo sindical de Irati, a realizar-se no dia 20/05/2017, na sede 
do núcleo sindical Londrina, sito á Av. Juscelino Kubitschek nº1834 – Irati/PR, em primeira 
convocação às 9h e 9h30 em segunda convocação, com a seguinte pauta: 1)Informes; 2) 
Negociações com o Governo; 3)Mobilizações; 4) Eleição das(os) delegados(as) para 15ª 
plenária Estadual da CUT PR; e 5) Outros assuntos.

Marcio André Ribeiro | Presidente – NS Londrina

Assembleia Regional Extraordinária Núcleo Sindical de Jacarezinho 

O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) para assembleia regio-
nal extraordinária do núcleo sindical de Jacarezinho, a realizar-se no dia 20/05/2017, na 
sede do núcleo sindical Jacarezinho, sito á Rua Dois de Abril nº812 – Centro - Jacarezi-
nho/PR, em primeira convocação às 9h e 9h30 em segunda convocação, com a seguinte 
pauta: 1)Informes; 2)Reforma Trabalhista e Reforma da Previdência;  3) Eleição das(os) 
delegados(as) para 15ª plenária Estadual da CUT PR; e 4) Outros assuntos.

Nilton Aparecido Stein | Presidente - NS Jacarezinho

Assembleia Regional Extraordinária Núcleo Sindical Curitiba Norte 

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Norte, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) para assembleia re-
gional extraordinária do núcleo sindical Curitiba Norte, a realizar-se no dia 19/05/2017, 
na sede do núcleo sindical Curitiba Norte, sito á Av.Marechal Floriano Peixoto nº306 -8º 
Andar – Sala 82/83  – Curitiba/PR, em primeira convocação às 16h e 16h30 em segunda 
convocação, com a seguinte pauta: 1)Informes;2) Eleição das(os) delegados(as) para 15ª 
plenária Estadual da CUT PR.

Boanerges Zulmires Elias Neto | Presidente

Assembleia Extraordinária dos(as) trabalhadores(as) 
em educação municipais de Porecatu

O presidente do Núcleo Sindical de Arapongas da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os(as) trabalhadores(as) em educação pública do município de Porecatu 
para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 19/05/2017, às 19h em primeira 
convocação e às 19h30min em segunda, no Colégio Diocesano, sito à Rua Praça Padre Caló-
gero Gaziano, nº 360, Centro, Porecatu-PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Eleição 
da Comissão de Negociação dos(as) trabalhadores(as) em educação; 3.Outros Assuntos. 

Manoel dos Santos Vidal | Presidente – NS Arapongas

Assembleia Extraordinária dos(as) trabalhadores(as)
em educação municipais de Piraí do Sul

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 mu-
nicípio de Piraí do Sul para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 
25/05/2017, às 17h30min em primeira convocação e às 18h em segunda, no Salão Gralha 
Azul, sito à Rua XV de Novembro, nº 195, Piraí do Sul - PR, para tratar da seguinte pau-
ta: 1.Informes; 2.Referendo da liberação sindical de trabalhador(a) em educação pública 
para a APP, de acordo com artigo nº 42, § 2º, da Lei nº 1830/2011 que Institui o Plano de 
Cargos, Emprego, Carreira e Remuneração do Pessoal do Quadro do Magistério Público 
Municipal; e 3.Outros Assuntos.

Vera Rosi Lopes de Morais | Presidente – NS Ponta Grossa


