
Ação de Inconstitucionalidade 
da Paranaprevidência é 
liberada para julgamento

A Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI 
5350) do regime próprio 
de previdência social do 
Paraná, que contesta a Lei 
18.496/2015, finalmente vai 
a julgamento por delibera-
ção do ministro e relator 
do processo Marco Aurélio 

Fundo da aposentadoria 
dos(as) servidores(as) 
públicos(as) sofreu um 
rombo no governo Richa

Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Desde 2015, foi proto-
colada a medida cautelar 
pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), através 
de  iniciativa conjunta com 
a APP-Sindicato e outras 
entidades de servidores(as) 
públicos(as). A lei foi apro-
vada durante o fatídico 
Massacre de 29 de abril de 
2015 – em uma sucessão de 
arbitrariedades do gover-
nador Beto Richa (PSDB).

Como não destacar 
todo o trabalho desenvol-
vido de resistência dos(as) 
representantes da APP e 
do Fórum das Entidades 
Sindicais (FES), que, na 
retrospectiva, foram re-
cebidos(as) em audiência 
pelo ministro e relator do 
processo Marco Aurélio 
Mello. Em âmbito jurídico, 
o cenário que atinge cerca 
de 33 mil aposentados(as) 
que migraram para o Fundo 
Previdenciário e que nunca 
contribuíram para o mes-

mo, já que pertenciam ao 
Fundo Financeiro.

Em números, a APP di-
vulgou em março de 2018, 
um levantamento de que o 
Fundo de Previdência está 
com metade do dinheiro 
que deveria ter hoje, graças 
ao rombo promovido pelo 
governo Beto Richa na Pa-
ranaprevidência.

Será que a incerteza que 
recai nos ombros de servi-
dores(as) aposentados(as) e 
dos(as) que estão perto de se 
aposentar após anos de de-
dicação na vida laboral será 
resolvida? O medo de talvez 
nem se aposentar por não ter 
dinheiro  para quitar esse di-
reito pode ser superado após 
o julgamento dessa ação?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VENTANIA-PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da 
rede municipal de educação de Ventania para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 06/07/2018, às 17h30min 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e 
às 18h00 (dezoito horas), em segunda convocação, na Igreja 
São Roque, localizada na Rua Flórido Caetano Ferreira, nº 166, 
Centro, no Município de Ventania, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 

1) Informes;
2) Cumprimento do plano de cargos; 
3) Enquadramento;
4) Mobilização paralisação e greve;
5) Outros assuntos. 

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa
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