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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS

O Presidente do Núcleo Sindical de Irati da APP-SINDICATO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, resolve convocar os(as) trabalhadores(as) em Educação 
Pública da rede municipal de educação de Prudentópolis para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 15/03/2019, às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), 
em segunda convocação, na Escola Coronel José Durski, sito a Rua São Josafat, n° 
928, no Município de Prudentópolis/PR, a fi m de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1) Escolha de dois representantes do CAE (Conselho de Alimentação Escolar; e 2)
Audiência Pública do dia 20/03/2019.

Guilherme Maier | Presidente do Núcleo Sindical de Irati

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SANTO ANTONIO DO PARAÍSO

A Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, resolve convocar os(as) trabalhadores(as) em 
Educação Pública da rede municipal de educação de Santo Antonio do Paraíso 
para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
18/03/2019, às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) em primeira convocação 
e às 17h (dezessete horas), em segunda convocação, no Colégio Estadual Floriano 
Landgraf, localizado na Praça Governador Ney Braga, 160 no Município de Santo 
Antonio do Paraíso/PR a fi m de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 
2) Sindicalização dos trabalhadores/as em educação; 3) Recomposição da 
diretoria municipal; 4) Avaliação da negociação com o executivo; 5) Calendário de 
mobilização; 6) Greve; e 7) Outros Assuntos.

Sidineiva Gonçalves de Lima | Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URAÍ

A Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-SINDICATO, no uso de 
suas atribuições estatutárias, resolve convocar os(as) trabalhadores(as) em Educação 
Pública da rede municipal de educação de Uraí para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 19/03/2019, às 16h45 (dezesseis horas 
e quarenta e cinco minutos) em primeira convocação e às 17h15 (dezessete horas 
e quinze minutos), em segunda convocação, na Escola Municipal João Ribeiro Jr 
sito a Rua Rio de Janeiro, n° 710,Centro, no Município de Uraí/PR, a fi m de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Avaliação de proposta do executivo pra o 
enquadramento dos professores do estágio probatório; 3) Consulta pública para 
diretor de escola; 4) Construção da pauta de reivindicação; e 5) Outros Assuntos.

Sidineiva Gonçalves de Lima | Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINARIA
 

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os(as) trabalhadores(as) em educação sindicalizados(as) 
para Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 16/03/2019, na Sede 
da APP-Sindicato de Jacarezinho, rua Dois de Abril, nº 812, em primeira convocação 
às 9h e 9h30 em segunda convocação, com a seguinte pauta: 

1 – Informes; 
2 – Mobilizações para o Conselho Estadual e Assembleia Estadual (22/03 e 23/03); 
3 – Mobilizações contra a PEC 06 (Reforma da Previdência); 
4 – Recomposição da Diretoria Regional;
5 – Outros assuntos.
 

Roberto Potzik Junior | Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho
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A privatização da apo-
sentadoria fracassou na 
maioria dos países que ado-

A mobilização dos(as) trabalhado-
res(as) contra o fi m da aposentadoria já 
está em andamento e na próxima segunda-
-feira (18) acontece uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa do Paraná sobre 
a Reforma da Previdência apresentada pelo 
governo Bolsonaro (PSL). O evento começa 
às 9h e o palestrante será o ex-ministro da 
Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas.

Serviço

Tema: Previdência: reforma pra quem?
Data: 18/03/19, às 9h
Local: Plenarinho da Assembleia Legisla-
tiva do PR
Palestrante: ex-ministro da Previdência 
Social, Carlos Eduardo Gabas
Público: Comunidade em geral.

taram o sistema de capita-
lização que o governo Bol-
sonaro (PSL) que implantar 
no Brasil. A conclusão é de 
um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), divulgado no início 
desta semana.

Segundo o estudo, de 
1981 a 2014, trinta países 
privatizaram total ou par-
cialmente seus sistemas 
de previdência social obri-
gatórios, mas os impactos 
sociais e econômicos do sis-
tema foram tão negativos 
que a única saída foi voltar 

Privatização da aposentadoria fracassa 
no mundo, revela OIT

Convite: Audiência pública vai 
discutir fi m da aposentadoria 
proposto por Bolsonaro

Modelo de 
aposentadoria 
apresentado por 
Bolsonaro ameaça 
levar brasileiros 
a fracasso social 
e aumento das 
desigualdades de 
gênero e renda

APP-Sindicato chama a categoria para participar da audiência que faz 
parte da luta contra o fi m da aposentadoria.

atrás e reestatizar total ou 
parcialmente a Previdência.

Entre os problemas 
mais graves, o estudo da 
OIT mostra que ocorre au-
mento da desigualdade de 
gênero e de renda, custos 
altos de transição e admi-
nistração, rendimentos e 
valores das aposentadorias 
baixos. Por outro lado, de 
acordo com os pesquisa-
dores, os únicos que ganha-
ram com a privatização foi o 
sistema fi nanceiro.

Para os técnicos da OIT, 
o que melhora a susten-

tabilidade financeira dos 
sistemas de previdência, o 
nível de prestações garan-
tidas e permite às pessoas 
usufruir de uma melhor 
vida na aposentadoria é o 
fortalecimento do sistema 
público de seguridade so-
cial. A recomendação é o 
oposto da escolhida pelo 
governo Bolsonaro. 

A capitalização exige 
que o trabalhador abra 
uma poupança pessoal 
onde terá de depositar 
todo mês para conseguir 
se aposentar. A conta é 

administrada por bancos, 
que cobram taxas e ainda  
podem utilizar parte do 
dinheiro para especular 
no mercado financeiro. O 
garante a segurança de ren-
da na idade avançada é o 
fortalecimento de sistemas 
públicos de previdência, 
dizem os técnicos.

Acesse o site da APP-
-Sindicato <appsindicato.
org.br> e confi ra a íntegra 
do estudo.

Com informações de Marize 
Muniz / CUT Nacional.


