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Após cobrança da APP, Seed 
anuncia atualização de salário de 
funcionários(as) temporários(as)

Dirigentes da APP-Sindicato 
reiniciaram nesta terça-feira (17) 
o debate da pauta da Campanha 
Salarial 2018 e outras reivindicações 
da categoria com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seed). A nova 
secretária  da Educação, professora 
Lúcia Aparecida Cortez Martins, 
anunciou a atualização salarial e do 
vale transporte para funcionários 
temporários, além da promessa da 
nova gestão na secretaria de mais 
diálogo e defesa das pautas dos(as) 
educadores(as). A direção estadual 
exigiu uma resposta até sexta-feira 
aos itens da pauta para avaliação 
na assembleia marcada para este 
sábado (21).

“Nossos estudos financeiros 
mostraram que é possível atender 
as reivindicações da categoria. O 
pagamento da reposição salarial, 
que não acontece desde 2016, é só 
uma questão de vontade política do 
governo”, ressaltou o presidente da 
APP, Hermes Silva Leão. A secretária 
de Educação ponderou dizendo 
que assumiu o cargo recentemente 
e agradeceu as explanações das 
lideranças sindicais. “Foi uma aula 
para mim. Me coloco à disposição 
para sensibilizar a governadora. 
Esse compromisso eu assumo com 
vocês”, disse.

Em reunião na tarde desta 
terça(17), direção do 
sindicato cobrou efetivação 
da pauta da campanha 
salarial da categoria

Um dos pontos abordados du-
rante o encontro foi o artigo 33 da 
Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 
apresentado ontem na ALEP pelo 
executivo. A APP pede a retirada 
deste item por entender que, de 
acordo com o texto, o novo governo 
sinaliza a continuidade do trata-
mento ruim dado aos servidores 
nos últimos anos, pois condiciona 
a possibilidade de reajuste para 
os servidores à disponibilidade 
financeira e inexistência de pro-
gressões e promoções em atraso. 
Os levantamentos do sindicato 
demonstram que essas situações 
estão descartadas, restando não 
existir impedimentos para conces-
são do reajuste e, portanto, motivos 
para manutenção do artigo na LDO.

A Seed anunciou para a folha 

de maio medidas que atendem 
reivindicações de funcionários(as) 
temporários(as). Uma delas é a 
implantação da complementação 
salarial de quase 6,5 mil funcioná-
rios(as) que estão com remuneração 
abaixo do salário mínimo regional. 
Outros 15 mil trabalhadores(as) 
terão correção no valor do auxílio 
transporte que passa a ser de R$ 
165,43. O sindicato mantém a co-
brança e aguarda posição sobre a 
correção da defasagem do auxílio 
alimentação para quase 13 mil 
funcionários(as) e também o paga-
mento de valores atrasados.

A direção do sindicato cobrou 
respostas aos demais itens da 
campanha salarial até a próxima 
sexta(20), o que foi assumido pela 
secretária. “Foi uma primeira reu-

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL
O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual da Entidade para 
reunião ordinária, a ser realizada no dia 20 de abril de 2018, às 8h30min, no Auditório da Sede 
Estadual da APP-Sindicato, Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba - PR, para tratar da seguinte pauta:
1. Apreciação dos Balanços Financeiro e Patrimonial Gerais de 2017;
2. Apreciação do Relatório Geral de Atividades Políticas e Sindicais de 2017;
3. Apreciação do Plano Anual de Aplicação Orçamentária para 2018.

HERMES SILVA LEÃO |  Presidente

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 20 de abril de 2018, após a reunião 
ordinária, no 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. Calendário de atividades;
5. Aprovação do Código de Ética (artigo 16 do Estatuto da APP-Sindicato);
6. Eleição das direções municipais (artigo 116 do Estatuto da APP-Sindicato);
7. Outros assuntos.

HERMES SILVA LEÃO |  Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESTADUAL ORDINÁRIA
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 ordinária, a 
ser realizada no dia 21 de abril de 2018, às 8 horas, em primeira convocação, e às 8h30min, em 
segunda, no Espaço Reviver, Av. Iguaçu, 830, Rebouças, Curitiba – PR, com a seguinte pauta:
1. Apreciação dos Balanços Financeiro e Patrimonial Gerais de 2017;
2. Apreciação do Relatório Geral de Atividades Políticas e Sindicais de 2017;
3. Aprovação do Plano Anual de Aplicação Orçamentária para 2018.

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 21 de abril de 2018, após a assembleia ordinária, no 
Espaço Reviver, Av. Iguaçu, 830, Rebouças, Curitiba – PR, com a seguinte pauta:
1. Informes;
2. Avaliação da Pauta da categoria;
3. Mobilizações;
4. Referendo do Código de Ética (artigo 16 do Estatuto da APP-Sindicato);
5. Eleição das direções municipais (artigo 116 do Estatuto da APP-Sindicato).

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 Assembleia 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 Assembleia Estadual devem ser tomadas por maioria simples dos votos 
dos/as sindicalizados/as presentes.”

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDÓI

A presidente do Núcleo Sindical de Guarapuava da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias e de acordo com o Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação de Candói para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada 
no dia 26/04/2018, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 19h 
(dezenove horas), em segunda convocação, no Auditório da Câmara Municipal, localizado na Rua 
Alfredo Antônio Budel, s/n, no Município de Candói, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Constituição da Direção Municipal; 2) Aprovação do Regimento Específico de Funcionamento da 
Direção Municipal; 3) Definição das mensalidades da categoria; e 4) Eleição das/os integrantes da 
Direção Municipal. Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal Extraordinária, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Alterações no Estatuto dos Servidores 
Municipais e no Plano de Carreira do Magistério Municipal e 3) Outros Assuntos.

TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI | Presidente do NS de Guarapuava

Foto: Comunicação APP

nião, mas temos muito a debater. 
Estamos abertos ao diálogo cons-
tantemente, porém precisamos de 
respostas efetivas à pauta da cate-
goria”, resumiu o presidente da APP.

Mobilização

Neste sábado (21), os educado-
res(as) da rede pública do Paraná 
estão convocados(as) para partici-
par da Assembleia Estadual da APP, 
a partir das 8h no Espaço Reviver, 
localizado na Av. Iguaçu, nº 830, no 
bairro Rebouças, em Curitiba (PR). 
Além da avaliação da pauta e das 
negociações, apreciação da pres-
tação de contas, professores(as) 
e funcionários(as) debaterão o 
calendário de mobilizações para o 
próximo período.


