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Eleições APP: realizada a sessão pública 
de lacração do sistema eleitoral
Mais uma etapa concluída para garantir total segurança para a votação no dia 19 de setembro

Na última quinta-feira 
(07), às 16 horas, aconteceu 
o encerramento da ses-
são pública de lacração do 
sistema eleitoral da APP-
Sindicato. A reunião ocor-
reu na sede estadual, em 
Curitiba (PR). Participaram 
os(as) integrantes da Co-
missão Eleitoral Estadual, 
representantes das chapas 
concorrentes, consultores 
técnicos responsáveis pelo 
sistema e auditores.

Todos as etapas do pro-
cesso eleitoral do Sindicato 
estão sendo cumpridas e 
seguidas rigorosamente, 
conforme o regimento elei-
toral determina com os pro-
tocolos de segurança para a 
votação eletrônica dos(as) 
educadores(as) sindicaliza-
dos(as).

O presidente da Comis-
são Eleitoral Estadual, José 
Valdivino de Moraes, falou 
sobre a preocupação com a 
segurança do pleito, respon-
deu aos questionamentos 
e explicou a  continuidade 
ao ato público de copilação 
do sistema produzido para a 
eleição da APP. “Foi prepara-
do um envelope em que co-
locamos um pen drive, que é 

uma cópia original de todo o 
sistema que está sendo ins-
talado nos computadores. 
Assim, caso ocorra algum 
questionamento, é possível 
fazer a comparação com o 
sistema arquivado, lacrado 
e de posse da Comissão. 
Hoje, os técnicos que � ze-
ram a auditagem do sistema 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO 
MUNICIPAIS DE AGUDOS DO SUL

                   O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 

educação pública sindicalizados/as do município de Agudos do Sul para Assembleia 
Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 15/09/2017, às 18h em primeira con-

vocação e às 18h30min em segunda, na Escola Municipal Cecília Meireles, sito à Rua 
Raulino Batista Fagundes, 150, Centro, Agudos do Sul - PR, para tratar da seguinte 

pauta: 1.Informes; 2.Avaliação das mudanças propostas no Plano de Carreira do Magis-
tério Municipal; e 3.Outros Assuntos. 

DIRCEU FERREIRA
Presidente – NS Metropolitana Sul

também apresentaram um 
relatório, constatando 100% 
de segurança e que não 
apresenta possibilidade de 
erro no processo”, explica 
Valdivino ao salientar que 
a APP terá  uma eleição re-
gistrando os votos com sis-
tema eletrônico totalmente 
seguro.

Dia 19 de setembro se 
aproxima e os(as) profes-
sores(as) e funcionários(as) 
sindicalizados(as) têm a 
responsabilidade de esco-
lher quem estará à frente do 
maior Sindicato do Paraná. 
Todo o sistema de votação e 
apuração já está pronto para 
este momento democrático.
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