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Governo adia decisão da data-base. 
Pressão dos(as) servidores(as) continua!

A coordenação do Fórum das 
Entidades Sindicais do Paraná 
(FES) e representantes de servi-
dores(as) da segurança pública 
se reuniram na última segun-
da-feira(18) com a governadora 
Cida Borghetti para cobrar a 
retomada do pagamento da 
data-base. Mais uma vez, as li-
deranças apresentaram estudos 
orçamentários e insistiram que o 
governo tem todas as condições 
para repor as perdas inflacioná-
rias no salário do funcionalismo.

A governadora disse que 
ainda não recebeu todos os 
dados da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefa) e afirmou que 
vai decidir sobre o assunto em 
definitivo até a próxima terça-fei-
ra (26). Amanhã (21), uma nova 
reunião vai dar continuidade no 
debate. O FES será recebido pelo 
secretário de Estado da Fazenda 
e técnicos da pasta.

“Estamos na luta, fizemos 
um bom debate e vamos man-
ter a mobilização”, comentou a 
coordenadora do FES, professora 
Marlei Fernandes, destacando 
que é importante a categoria 
intensificar mobilização neste 
momento de finalização do de-
bate com o governo.

Em reunião com a 
governadora, FES 
reiterou que o governo 
tem condições de pagar a 
reposição

“Reiteramos a situação dos 
aposentados, que têm os me-
nores salários e não possuem 
outra forma de reajuste, e que 
todos os servidores querem um 
Estado forte, com remuneração 
justa para o seu funcionalismo 
e serviço de qualidade para a 
população”, disse Marlei.

Cresce a mobilização – Acam-
pados em frente ao Palácio 
Iguaçu e da Assembleia Legisla-
tiva desde o dia 11 de junho, o 
funcionalismo conseguiu adiar 

pela segunda vez a votação dos 
projetos de lei que concedem 
reajuste apenas para um parte 
dos(as) servidores(as) públi-
cos(as) do Paraná.

A estratégia faz parte da 
pressão para que a governadora 
envie a mensagem de lei com a 
reposição dos professores(as) 
e funcionários (as) de escola, 
servidores(as) da saúde, agen-
tes penitenciários(as), policiais 
e outras categorias do Poder 
Executivo.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAMBORÊ

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 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 MAMBORÊ para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada 
no dia 28/06/2018, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação e às 19h00 
(dezenove horas) em segunda convocação, Local: Centro Cultural Prof. Emília Martins Cruz, localizada na 
Rua Adina Correia Cioneck, 800 - Mamborê, 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.

Ironei de Oliveira | Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA CANTU

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 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 Nova Cantu para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 27/06/2018, 
às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 
em segunda convocação, na Escola Municipal Castro Alves, localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 
350, Centro, no Município de Nova Cantu, 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. 

IRONEI DE OLIVEIRA | Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEABIRU

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 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 Peabiru para participarem da 
Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 28/06/2018, 
às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação e às 18h (dezoito horas) em 
segunda convocação, Local: Escola Municipal Emílio de Menezes, situada na Rua José Dias Aranha, 
477, 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.

Ironei de Oliveira | Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO OESTE 

 A presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava, da APP Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias e de acordo com o Regimento de Eleições das Direções Municipais resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação de Santa Maria do Oeste, para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada 
no dia 28/06/2018, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h 
(dezoito horas) em segunda convocação, na Câmara Municipal, localizada na Rua Alexandre Cordiaki, 
87, Município de Santa Maria do Oeste, 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 continuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal Extraordinária, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1) Alterações no Plano de Carreira do Magistério Municipal e 2) Outros assuntos. 

Terezinha dos Santos Daiprai | Presidenta APP Sindicato Núcleo de Guarapuava

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

O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho 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 Tomazina para participarem da Assembleia 
Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 22/06/2018, às 17h 
(dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, na Escola Municipal Ademar Haruo Ishii, localizada na Rua Felipe Miguel de Carvalho, nº 314, 
Centro, no Município de Tomazina, 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) Negociações; 3) Mobilizações/Greve; 4) Outros Assuntos. 

Roberto Potzik Junior | Presidente da APP-Sindicato Núcleo Sindical de Jacarezinho

Aliados do governo queriam 
adiar a votação por 10 sessões, 
medida que inviabilizaria qual-
quer reajuste, em função do 
início do recesso legislativo e do 
período eleitoral. Venceu a pro-
posta que postergou a volta dos 
projetos à pauta para a próxima 
terça-feira, mesma data em que 
a governadora prometeu comu-
nicar oficialmente às lideranças 
sindicais qual será o percentual 
de reajuste a ser concedido para 
as categorias do Executivo.
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