
Coral da APP-Sindicato comemora 
semestre com apresentação especial

Com uma apresentação 
especial na tarde desta se-
gunda-feira (16), o coral da 
APP-Sindicato encerrou as 
atividades do primeiro se-
mestre deste ano. O reper-
tório de músicas populares 
encantou a plateia formada 
por dirigentes e funcioná-
rios(as) do sindicato que 
prestigiaram o evento no 
auditório da sede estadual 
do Sindicato.

Secretária de Admi-
nistração e Patrimônio da 
APP-Sindicato, Maria Ma-
dalena Ames, destacou a 
determinação e dedicação 
de todas as integrantes 
do grupo e parabenizou o 
coral pela sua história, que 
vai completar 35 anos no 
mês de outubro.

A diretora executiva do 
grupo, a professora apo-
sentada Célia Barbosa, diz 
que cantar é sua alegria de 
viver. “Sou viuva e moro 
sozinha e a música é mi-
nha companheira”, disse. 
Participante do coral desde 
a sua fundação, Célia apro-

Grupo musical vai 
completar 35 anos 
e está selecionando 
novas vozes

veitou a oportunidade para 
agradecer o apoio recebido 
da direção do Sindicato.

A apresentação também 
atraiu pessoas de outras 
cidades. A professora Vera 
Rossi Morais veio de Ponta 
Grossa. Segundo ela, a moti-
vação é o gosto pela música 
e a admiração pela trajetória 
do coral da APP-Sindicato. 
“Cantar faz bem para a alma 
e ao coração e é preciso 

reconhecer e valorizar o 
trabalho do coral do nosso 
sindicato”, comentou.

Novas vozes – Com-
posto atualmente por 17 
mulheres, o coral está se-
lecionando novas vozes. 
Mulheres acima de 40 anos 
interessadas em fazer parte 
do grupo podem obter ou-
tras informações durante 
os ensaios que são realiza-
dos todas as segundas-fei-

ras, das 14h às 17h na sede 
estadual da APP-Sindicato. 
Com o encerramento das 
atividades do semestre, o 
retorno está marcado para 
o dia 6 de agosto.

História - O coral da 
APP-Sindicato foi criado em 
1983. Segundo a diretora, 
Célia Barbosa, naquele ano 
o Sindicato esteve presidido 
pelo professor Isaías Ogliari 
e o primeiro regente foi o 

maestro Mário Garau. Em 
2008, ao completar 25 anos, 
o grupo gravou um CD.

O coral da APP-Sindi-
cato faz apresentações em 
eventos diversos, hospitais 
e casas de idosos. Todos 
os terceiros sábados do 
mês, o coral também é 
responsável pelos cantos 
litúrgicos da missa das 
17h30 na Paróquia Bom 
Pastor, de Curitiba.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIALVA

A presidente do Núcleo Sindical de Mandaguari da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação 
de Marialva para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser 
realizada no dia 20/07/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, na Câmara Municipal localizada na Rua Nossa 
Senhora do Rocio, 873, Centro, no Município de Marialva, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) UNIJALES; 
2) Mobilizações; 
3) Revisão Plano de Carreira;
4) Informes.

Stella Maris Nápolis
Presidente do Núcleo Sindical de Mandaguari

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA FÁTIMA

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio 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 Fátima para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser 
realizada no dia 23/07/2018, às 16h30min (dezesseis horas e trinta 
minutos) em primeira convocação e às 17h (dezessete horas), em 
segunda convocação, na Biblioteca da Escola Municipal Maria Pura, 
localizada na Rua Pioneiro João Cuani, 706, Centro no Município de 
Nova Fátima, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informe das Negociações; 
2) Avaliação da Proposta apresentada pela administração;
3) Mobilizações;
4) Outros Assuntos.

Sidneiva Gonçalves de Lima
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 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 as/os trabalhadoras/es 
em educação pública da rede municipal de educação de Prudentópolis 
para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no 
dia 25/07/2018, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 09h (nove horas), em segunda convocação, na Sede 
Mariana, Rua Conselheiro Rui Barbosa, nº178, Centro, no Município de 
Prudentópolis, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

1) Informes;
2) Deliberação sobre Greve.

Guilherme Maier
Presidente do Núcleo Sindical de Irati
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