
Professores(as) e fun-
cionários(as) de escola 
relembrarão, na próxima 
quinta-feira (30), os 30 anos 
dos atos de violência do 
então governo Álvaro Dias. 
A tradicional paralisação da 
rede pública estadual re-
lembrará também o massa-
cre do governo Beto Richa, 
em 29 de abril de 2015.

A mobilização foi apro-
vada pela assembleia da 
categoria e tem pauta espe-
cífica (veja quadro), por isso 
é legal, sendo respaldada, 
inclusive, pela Constituição 
Federal. A APP-Sindicato, 
entidade que organiza a 
manifestação, já tomou 
todas as precauções for-
mais e legais para que o 
direito a reposição deste 
dia de trabalho e aulas seja 
assegurado a professores e 
estudantes.

O Sindicato protocolou 
ofício informando gover-
no sobre a paralisação do 
dia 30. Na tarde da última 
quinta-feira (23), a direção 
da APP-Sindicato recebeu 
a confirmação de que o 
governo autorizou a repo-
sição do dia de paralisação, 
aprovado em assembleia 

da categoria. “Lutar sempre 
valerá a pena. Mobilize a sua 
escola, prepare o seu cartaz, 
procure a direção dos Nú-
cleos Sindicais da sua região 
para se organizarem para o 
ato”, destacou o presidente 
da APP-Sindicato, professor 
Hermes Leão, em comunica-
do à categoria.

“O avanço na supe -
ração das inúmeras de-
sigualdades que ainda 
temos no Paraná e no país 
só será alcançado a partir 
de uma educação pública 
de muita qualidade e uma 
educação de qualidade 
pressupõe condições de 
trabalho, valorização e 

respeito às manifesta-
ções”, reforçou.

O presidente da APP-
-Sindicato explicou que a 
posição do governo pela 
reposição foi comunicada 
pelo secretário de Estado 
do Trabalho, Paulo Ros-
si, durante reunião com 
lideranças sindicais. O 
sindicato reivindica que 
a reposição seja por con-
teúdo, mesma modalida-
de aplicada pelo governo 
em municípios sede de 
jogos escolares.

A concentração come-
ça às 9h na Praça Santos 
Andrade e segue até o 
Centro Cívico, onde está 
prevista para terminar às 
13h. No percurso, have-
rá atividades artísticas: 
como encenações teatrais, 
apresentações de dança, 
exposições de trabalhos 
em grafite e muita música, 
tudo representando as 
duas datas marcantes na 
história do Paraná.  A mar-
cha contará com o apoio e 
presença do Fórum Esta-
dual dos Servidores (FES), 
do movimento estudantil e 
de lideranças de diversos 
movimentos populares.

Escolas da rede 
estadual estarão 
fechadas. Expectativa 
é que mais 5 mil 
professores e 
funcionários de escola 
marchem em protesto
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURIÚVA - PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal 
de educação de Curiúva para participarem da Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada no dia 06/09/2018, às 18h30 
(dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 19h 
(dezenove horas), em segunda convocação, na Câmara Municipal 
de Vereadores, localizada à Avenida Joaquim Carneiro, n°599,no 
Município de Curiúva, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1) Informes; 2) Negociação com o Executivo Municipal;3)Indicativo 
de Greve do Magistério Municipal; e 4)Outros Assuntos.

MÁRCIO ANDRÉ RIBEIRO
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOVA SANTA BÁRBARA - PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de 
educação de Nova Santa Bárbara para participarem da Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada no dia 03/09/2018, às 17h (dezessete 
horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos), em segunda convocação, no Salão da Escola Municipal 
Edson Gonçalves Palhano, localizada na Rua Walfredo Bittencourt 
Moraes, n° 735, no Município de Nova Santa Bárbara, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Negociação 
com o Executivo Municipal; 3)Indicativo de Greve do Magistério 
Municipal; e 4)Outros Assuntos.

MÁRCIO ANDRÉ RIBEIRO
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina

  

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TAMARANA - PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal 
de educação de Tamarana para participarem da Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada no dia 05/09/2018, às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 
18h (dezoito horas), em segunda convocação, no Projeto Solipar, 
localizada na Avenida João Domingues Gonçalves, n° 644, no 
Município de Tamarana, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1) Informes; 2) Negociação com o Executivo Municipal; 3)
Indicativo de Greve do Magistério Municipal; e 4)Outros Assuntos.

MÁRCIO ANDRÉ RIBEIRO
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina

30 de agosto: 
educadores farão paralisação 

e passeata em Curitiba


