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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

EDUCAÇÃO DE JACAREZINHO

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, resolve convocar os(as) trabalhadores(as) 
em Educação Pública da rede municipal de educação de Jacarezinho para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
29/03/2019, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, no Salão da APP 
Sindicato, sito a Rua Dois de Abril, n° 812,Centro, no Município de Jacarezinho, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

1) Informes; 
2) Participação no desfile em comemoração ao aniversário da cidade no 
dia 02/04/2019; 
3) Paralisação contra a Reforma da Previdência dia 29/04/2019;
4) Outros assuntos.

Roberto Potzik Junior
Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

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

EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO 

A Presidente 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 02/04/2019, às 16h45 (dezesseis horas e quarenta e cinco 
minutos) em primeira convocação e às 17h15 (dezessete horas e quinze 
minutos), em segunda convocação, no Colégio Estadual Floriano Landgraf, 
sito a Praça Governador Ney Braga, Centro, no Município de Santo Antonio 
do Paraíso, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Avaliação de proposta do executivo; 
3) Construção da pauta de reivindicação;
4) Paralisação/Greve;
5) Outros assuntos.

Sidineiva Gonçalves de Lima Toledo
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

Fazer valer, fazer cum-
prir! Com essas palavras de 
ordem, que norteiam a Cam-
panha Salarial 2019 da APP-
-Sindicato, professores(as) e 
funcionários(as) seguirão em 
atividades e atos cobrando 
nada mais que o cumprimen-
to e a manutenção do que é 
direito da categoria. 

Durante assembleia es-
tadual realizada no último 
sábado (23), em Curitiba, a 
categoria deliberou ações 
para cobrar do governo de 
Ratinho Junior (PSD) a dívida 
de mais mais de três anos 
sem reposição da inflação 
nos salários. 

Outro encaminhamento 
importante é o enfrentamen-
to à proposta de mudanças 
na Previdência apresentada 
por Jair Bolsonaro (PSL) que, 
se aprovada, vai provocar 
condições desumanas para 
o(a) trabalhador(a) quando 
chegar no período da apo-
sentadoria. 

“É muito importante que 
a gente leia o material da 
Campanha Salarial, que se 
inteire das questões que es-
tão alterando a nossa forma 
de trabalho e aposentadoria. 
Somente a luta coletiva é que 

poderá nos dar a chance de 
reverter as medidas de ata-
ques que estamos sofrendo. 
Essa tarefa e nossa!”, disse o 
presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Silva Leão, 
lembrando que, além a pauta 
tem 26 itens de reivindicação. 

Calendário 
de mobilizações 

Participar da greve nacio-
nal convocada pela CUT 
e CNTE.

Paralisação contra re-
forma da previdência, 
pela data-base, jornada 
de trabalho e pauta da 
campanha salarial, dia 
29 de abril. A data será 
alterada caso a CUT ou 
CNTE convoquem greve 
para a semana do dia 22 
a 26 de abril.

Reunião com deputados 
federais da Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ), dias 29 e 30 de março.

Reunião com demais de-
putados(as) federais e 
senadores, até o dia 14 
de abril.

Educadores(as) farão mobilização 
pela data-base e contra a “reforma” 
da Previdência
Assembleia Estadual da APP-Sindicato aprovou calendário de atividades 
para cobrar o pagamento da data-base e defender a aposentadoria

Organizar vigílias nos lo-
cais de moradia ou escri-
tório político dos(as) de-
putados(as) favoráveis à 
“reforma” da Previdência.

Organizar, juntamente 
com demais trabalhado-
res(as), o calendário de 
lutas proposto pelas CUT 
e CNTE.

Intensificar junto às esco-
las a pressão nas redes so-
ciais dos(as) deputados(as) 
e senadores(as), utilizando 
a ferramenta do site http://
reajaagora.org.br.

Fixar faixas na Sede Esta-
dual e dos NS, bem como 
nas Casas e Colônias, 
contra a “reforma” da 
Previdência.

Organizar panfletagens e/
ou bancas permanentes 
em lugares de grande 
circulação para dialogar 
com a população.

Dispor de material de co-
municação e divulgação, 
como bottons, panfletos, 
camisetas e materiais vir-
tuais para as redes sociais.

Realização das Assem-
bleias Regionais Ordiná-
rias, até 22 de abril.

Unificar o dia 13 de abril 
com atos públicos re-
gionais pela Campanha 
Salarial 2019, contra a 
“reforma” da Previdência 
e em preparação para a 
paralisação estadual.

Caravana da Educação, 
durante o mês de abril, 
convocando para a parali-
sação estadual e apresen-
tando a pauta da Campa-
nha Salarial.

Audiência Pública na Alep 
sobre a jornada de trabalho.

Participação na 20ª Sema-

na Nacional em Defesa e 
Promoção da Educação 
Pública (CNTE), de 22 a 
26 de abril.

Recepção ao governa-
dor do Estado, durante o 
mês de abril, para entre-
gar documento exigindo 
a data-base e a jornada 
de trabalho.

72 anos da APP-Sindicato: 
realizar ações ressaltando 
a importância do Sindica-
to como representação e 
defesa da categoria e da 
classe trabalhadora, dia 
26 de abril.

1º de Maio: participar das 
atividades e mobilizações 
nas regiões.

APP-Sindicato

@appsindicato

appsindicato.org.br

@appsindicato
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Professores(as) e funcionários(as) de escola unidos(as) em 
defesa dos direitos da categoria


