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APP entra com ação judicial para 
garantir pagamento de data-base
Mesmo com todas as tentativas de negociação, governo do Estado insiste em não fazer reposição salarial de educadores(as)

A APP-Sindicato ingressou com 
ação judicial para cobrar o pagamento 
da data-base de 2017. Como denuncia 
desde o início do ano, o não pagamento 
da reposição salarial tem gerado perda 
salarial para os(as) educadores(as) 
paranaenses. Mesmo com todas as 
tentativas da APP para garantir o pa-
gamento da data-base, o governo Beto 
Richa (PSDB) ignora o cumprimento da 
lei 18.493/2015 e segue punindo os(as) 
servidores(as) públicos(as).

O secretário de Assuntos Jurídicos da 
APP-Sindicato, professor Mario Sérgio Fer-
reira, explica que a APP entrou com uma 
ação específica para educadores(as) da 
ativa e outra para os(as) aposentados(as). 
“Vamos acompanhar toda a tramitação da 
ação e fazer o que estiver ao nosso alcance 
para garantir o pagamento da data-base. 
Estas são ações que a gente pede a con-
cessão de liminar, ou seja, antecipação 
dos efeitos dessa decisão para que seja 
aplicada a lei 18.493”, explica.

Servidores(as) têm ingressado com 
ações individuais em várias comarcas 
do Estado. Algumas decisões, em ca-

ráter liminar, têm sido concedidas. No 
entanto, isso não é garantia para paga-
mento de todos os(as) educadores(as), 

como explica Mário Sérgio. “As ações 
individuais não garantem o pagamento 
a todos os educadores. A APP-Sindicato 

ingressará com uma ação coletiva para 
cobrar que a data-base seja paga a to-
dos os sindicalizados”, comenta.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE AGUDOS DO SUL

O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-Sindicato, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os(as) trabalhadores(as) 
em educação pública sindicalizados(as) do município de Agudos do Sul para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 23/08/2017, às 18h 
em primeira convocação e às 18h30min em segunda, na Escola Municipal 
Cecília Meireles, sito à Rua Raulino Batista Fagundes, 150, Centro, Agudos do 
Sul - PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Avaliação das mudanças 
propostas no Plano de Carreira do Magistério Municipal; e 3.Outros Assuntos. 

DIRCEU FERREIRA
Presidente – NS Metropolitana Sul

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 município de Piraí do Sul sindicalizados(as) para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 18/08/2017, 
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 pauta: 1.Informes; 2.Escolha e referendo da comissão 
de negociação e de gestão do Plano de Carreira; e 3.Outros Assuntos. 

VERA ROSI LOPES DE MORAIS
Presidente – NS Ponta Grossa

ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA

A Associação da Comunidade Família Xavier de Arapoti, convoca para eleição 
de nova diretoria para o ano de 2017 até 2019, a realizar-se no dia 20/08/2017, 
às 10h em primeira convocação e 10h30min em segunda convocação, na 
Igreja Santo Expedito, sito a Rua: Lazaro Ferreira de Souza, 163, Arapoti – PR. 

PEDRO CARNEIRO DOS PASSOS
Presidente


