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Eleições APP-Sindicato: quatro 
chapas vão concorrer para a 
Direção Estadual, em 2017

APP vai à Seed contra fechamento de 
turmas em pleno ano letivo

Chapas foram 
homologadas nesta 
segunda (24), pela 
Comissão Eleitoral

Ofício cobrando reunião imediata com governo do Estado foi protocolado na Secretaria de Educação

Atenção ao calendário eleitoral 
da APP-Sindicato, com votação no dia 
19 de setembro de 2017, que segue 
com prazo rigorosamente cumprido 
e publicado.  A partir da segunda-feira 
(24), torna-se pública a homologação 
das quatro chapas inscritas para dis-
putar a Direção Estadual da entidade 

Dirigentes da APP estadual pro-
tocolaram no dia 21, um ofício na Se-
cretaria de Estado da Educação (Seed). 
O documento denuncia mais uma 
violência do governo Beto Richa (PSDB) 
contra professores(as), funcionários(as), 
estudantes e comunidade escolar, ao 
determinar o fechamento de turmas 
em pleno ano letivo.

O presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Silva Leão, ressalta 
que 2017 tem sido um ano de ataques 
por parte do governo. “Sem qualquer 
debate com o Sindicato e com a Direção 
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e as três chapas de concorrentes ao 
Conselho Fiscal.

No último sábado (22), inclusive, 
a Comissão Eleitoral Estadual esteve 
reunida para dar sequência aos encami-
nhamentos necessários e transparência 
eleitoral para que toda a sociedade e, 
principalmente, os(as) educadores(as) 
sindicalizados(as) possam acompa-
nhar o passo a passo das eleições da 
categoria. O interesse é coletivo pela 
representação da classe trabalhadora 
da educação pública paranaense. 
A composição das chapas pode ser 
conferida no site da APP-Sindicato, em 
www.appsindicato.org.br.

das escolas, o governo resolve fechar 
turmas em pleno período letivo de 
2017, um ano marcado por inúmeras 
violências contra organização escolar. 
Um ano de redução da jornada de 
hora-atividade de forma ilegal e da 
crueldade contra as licenças que os 
professores tiveram, inclusive, para 
tratamento de saúde”.

No ofício, a APP cobra reunião ime-
diata com o governador para que sejam 
respondidas as principais demandas 
da categoria. Hermes relembra que 
no dia 29 de julho será realizada uma 

Assembleia Estadual da APP, para que 
os(as) educadores(as) possam debater 
o fechamento de turmas e demais itens 
da pauta. “Iremos avaliar esse quadro 
e esperamos que o governo, imedia-
tamente, retire essa determinação de 
fechamento de turmas. Isso porque, 
além de prejudicar a aprendizagem dos 
estudantes, que já está precária pelas 
medidas do governo, vai desempregar 
ainda mais professores e professoras da 
rede estadual, aumentando o nível do 
desemprego que já é tão alto no nosso 
estado e no nosso país”, destaca.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho 
Estadual da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada no 
dia 28 de julho de 2017, às 17 horas, Auditório da Sede Estadual da 
APP-Sindicato, Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba - PR, para tratar da 
seguinte pauta:

1. Informes;
2. Avaliação da Pauta da categoria;
3. Mobilizações;
4. Deliberação sobre greve;
5. Outros assuntos.

HERMES SILVA LEÃO - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as em 
Educação Pública do Paraná da rede estadual e das redes municipais 
filiadas para assembleia estadual extraordinária, a ser realizada no dia 29 
de julho de 2017, às 14h30min em primeira convocação e às 15 horas em 
segunda, no Espaço Reviver, Avenida Iguaçu, 830 - Rebouças, Curitiba 
- PR, para tratar da seguinte pauta:

1. Informes;
2. Avaliação da Pauta da categoria;
3. Mobilizações;
4. Deliberação sobre greve.

HERMES SILVA LEÃO - Presidente

* Não esquecer de trazer para o credenciamento da Assembleia Estadual o 
comprovante de sindicalização (contracheque, recibo ou extrato bancário, 
onde conste o desconto da mensalidade da APP) – Artigo 21 do Estatuto.

“Art. 21. A Assembleia Estadual é instância soberana de deliberação da APP-
Sindicato, ressalvadas as competências do Congresso Estadual. 
§ 1º. A Assembléia Estadual é constituída pelos/as sindicalizados/as admitidos/as 
no mínimo 30 (trinta) dias antes da sua realização e quites com suas mensalidades; 
§ 2º. As decisões da Assembléia Estadual devem ser tomadas por maioria simples 
dos votos dos/as sindicalizados/as presentes.”

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do 
município de São Jerônimo da Serra para Assembleia Extraordinária Municipal 
a ser realizada no dia 31/07/2017, às 18h30min, em primeira convocação, e às 
19h, em segunda, no Salão Paroquial, sito à Rua Euzébio Correa de Mello, 449, 
São Jerônimo da Serra - PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Filiação 
da categoria à APP-Sindicato; 3.Eleição da Comissão de Representantes dos(as) 
professores(as) Municipais; 4.Outros assuntos. 

Márcio André Ribeiro
Presidente – NS de Londrina


