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APP-Sindicato vai à Alep cobrar 
o pagamento da data-base

A pressão agora é na Assem-
bleia Legislativa! A direção esta-
dual da APP e representantes do 
Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) estiveram nessa segunda 
(04) e terça-feira (05) em uma 
espécie de plantão nos gabinetes 
dos(as) deputados(as) estaduais. 
O objetivo foi pedir apoio para 
que os(as) parlamentares pres-
sionem o governo do Estado 
para o envio da projeto de lei que 
definirá sobre a reposição sala-
rial dos(as) servidores(as) públi-
cos(as) da rede estadual, entre 
eles(as) os(as) professores(as) e 
funcionários(as) de escola.

Na pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Alep estão, para entrar em vo-
tação, as propostas de reajuste 
salarial de parte do funcionalis-
mo público. As mensagens de Lei 
dos reajustes dos servidores(as) 
do Legislativo (PL 304/18), da De-
fensoria Pública (PL 297/18), do 
Tribunal de Contas (PL 311/18) 
do Ministério Público e da PGJ 
(PL 298/18) e do Tribunal de Jus-
tiça (PL 299/18) estão na ordem 
do dia, mas até agora nem sinal 
do reajuste do servidores(as) 
públicos do Executivo. “Em 
momento nenhum nos mos-
tramos contrários ao reajuste 
dos trabalhadores, mas quere-

Data-base é dívida. Representantes dos(as) servidores(as) públicos batalham pelo projeto de lei que poderá 
garantir a reposição das perdas salariais

mos o mesmo tratamento. Nós 
estamos conversando com as 
lideranças do diversos partidos 
políticos e acompanharemos a 
votação de hoje na CCJ. Temos 
conversado com o conjunto 
dos deputados para que os 
projetos sejam votados junto 
com o nosso, precisamos fazer 

essa pressão para garantir a 
isonomia do processo”, garante 
do presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Leão.

O presidente da APP explica 
que, ainda nesta semana, o 
Fórum reivindica uma reunião 
com representantes da base 
governista e com os(as) depu-

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA 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, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
pública sindicalizados/as do município de Prudentópolis para Assembleia 
Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 13/06/2018, às 17h 30min 
em primeira convocação e às 18h em segunda, no Colégio Estadual Barão 
de Capanema, localizado na Rua Afonso Ditzel, nº  870, Prudentópolis, 
para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Deliberação sobre greve e 
3) Outros Assuntos.

GUILHERME MAIER
Presidente do Núcleo Sindical de Irati

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

DE EDUCAÇÃO DE SALTO DO ITARARÉ

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 Salto do Itararé para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a 
ser realizada no dia 08/06/2018, às 16h40min (dezesseis horas e quarenta 
minutos) em primeira convocação e às 17h10 (dezessete horas e dez minutos), 
em segunda convocação, na Biblioteca Municipal, localizada na Rua Emílio 
Delsoto, nº 894, no Município de Salto do Itararé, 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) Mobilização/Greve e 4) Outros Assuntos.

ROBERTO POTZIK JÚNIOR
Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA 

CRUZ DE MONTE CASTELO

A presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-Sindicato, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as 
em educação pública do município de Santa Cruz do Monte Castelo 
sindicalizados/as para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada 
no dia 14/06/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação 
e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em segunda, nas 
dependências da Câmara Municipal, localizada na Rua das Guianas, nº 735, 
Santa Cruz do Monte Castelo, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 
2) Indicação de integrante da Direção Municipal eleita para exercício de 
atividade sindical; e 3) Outros Assuntos. 

MARIA JÚLIA NUNES DA ROCHA
Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí

tados(as) da oposição para o 
apelo sobre a situação dos(as) 
servidores(as). “Pedimos para 
essa semana, uma reunião me-
diada para debater esse tema 
do reajuste da data-base. Preci-
samos fazer com que o governo 
cumpra a Lei e temos urgência 
neste processo”, adianta Hermes.
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