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Com pressão de servidores(as), 
Alep adia votação de reajuste 
para outros poderes

Atendendo pedido da APP-
-Sindicato e do Fórum das Enti-
dades Sindicais (FES), a Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep) 
retirou da pauta de votação 
desta segunda-feira (11) cinco 
projetos de lei que concedem 
reajuste para apenas uma parte 
dos servidores públicos do Esta-
do. A reivindicação faz parte da 
pressão para que a governadora 
Cida Borghetti (PP) envie o rea-
juste dos(as) profissionais da 
educação e demais trabalhado-
res(as) do Poder Executivo.

Como parte da mobilização, 
um acampamento também foi 
montado em frente ao Palácio 
Iguaçu. “Estamos em vigília para 
que o governo Cida Borghetti re-
solva essa pauta o quanto antes, 
em respeito aos servidores e a 
população do Paraná que precisa 
de serviços públicos de qualida-
de”, enfatizou o presidente da 
APP-Sindicato, professor Hermes 
Leão, lembrando que estudos 
orçamentários demonstraram 

Categoria montou 
acampamento no Centro 
Cívico para cobrar o 
pagamento da data-base

que o governo tem condições fi-
nanceiras e legais para conceder 
a reposição.

A categoria reivindica a re-
tomada do pagamento da da-
ta-base e que o reajuste do 
funcionalismo do Executivo seja 
votado junto com os de outros 
órgãos e instituições que já estão 
tramitando na Alep. Somente os 
servidores do Executivo  – pro-
fessores(as), funcionários(as) 
da educação, agentes peniten-
ciários, servidores da saúde, 

policiais, entre outros da ativa e 
aposentados(as) – , estão com os 
salários congelados desde 2016, 
quando o governo Richa deixou 
de cumprir a lei e não pagou 
mais a reposição inflacionária. 
A dívida acumulada do Estado 
com o funcionalismo já está em 
quase 12%.

As lideranças sindicais es-
clarecem que a mobilização não 
é contrária a data-base dos(as) 
trabalhadores(as) dos demais 
poderes. A luta é por tratamento 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

A presidente do Núcleo Sindical de Cambará 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 Guapirama para participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição 
da Direção Municipal, a ser realizada no dia 15/06/2018, às 18h45min (dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos) em primeira convocação e às 19h15min (dezenove horas e quinze 
minutos), em segunda convocação, no Colégio Estadual David Carneiro, localizado na Rua 
Brasil, nº 200, Centro, no Município de Guapirama, 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) Deliberação sobre 
Mobilizações e 4) Outros Assuntos.

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA – Presidente do Núcleo Sindical de Cambará

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

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do município 
de Engenheiro Beltrão para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 
19/06/2018, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 
18h (dezoito horas) em segunda, no Centro Catequético, sito à Avenida Sete de Setembro, 
nº 746, Centro, Engenheiro Beltrão-PR, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes sobre as 
negociações com Executivo Municipal; 2) Deliberação sobre Mobilizações, Paralisação e 
Greve  e  3) Outros Assuntos. 

IRONEI DE OLIVEIRA – Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIRA SALES

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão 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 Moreira Sales para participarem da Assembleia Municipal Ordinária para 
a sindicalização dos/as trabalhadores/as em educação municipais e eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 20/06/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
no Colégio Estadual João Theotônio Netto - EFM, localizado na Avenida João Viotto, nº 
804, Centro, no Município de Moreira Sales, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Filiação da categoria a APP-Sindicato; 2) Constituição da Direção Municipal; 3) Aprovação 
do Regimento Específico de Funcionamento da Direção Municipal; 4) Definição das 
mensalidades da categoria; e 5) Eleição das/os integrantes da Direção Municipal.

IRONEI DE OLIVEIRA – Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão

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

O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação pública do município de 
Ibaiti para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 15/06/2018, às 17h 
(dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em segunda, no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel, localizado na Rua Antônio de Moura 
Bueno, s/n, Centro, no município de Ibaiti, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) 
Mobilização dos professores municipais; 3) Negociação e 4) Outros Assuntos.

ROBERTO POTZIK JÚNIOR – Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

igual e superação de um perío-
do de discriminação que está 
acontecendo no Paraná desde o 
governo Richa (PSDB). Os itens 
retirados da pauta concedem 
reposição apenas para os ser-
vidores da Defensoria Pública, 
Ministério Público, Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas e da 
Assembleia Legislativa. Segundo 
o presidente do Legislativo, as 
matérias só deverão ser pau-
tadas novamente na próxima 
segunda-feira (18).
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