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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA 

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO DO LONTRA

A Presidenta do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão da APP-SINDICATO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em Educação Pública da rede municipal de educação de Salto do 
Lontra para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser 
realizada no dia 22/04/2019, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, 
na Escola Municipal Professor Antônio Peron Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, sito a Rua Rio Grande do Sul, n° 883, no Município de Salto do 
Lontra/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Negociação com 
Executivo de Salto do Lontra; 2) Mobilizações; 3) Greve; e 4) Outros Assuntos.

Eliane Figura
Presidenta do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA 

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FAZENDA RIO GRANDE

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de educação 
de Fazenda Rio Grande para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 30/04/2019, às 17h15 (dezessete 
horas e quinze minutos) em primeira convocação e às 17h45 (dezessete 
horas e quarenta e cinco minutos), em segunda convocação, na Escola 
Municipal 26 de Janeiro (antigo CAIC), sito a Av. Brasil, n° 2014, Bairro 
Eucaliptos no Município de Fazenda Rio Grande, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1) Auxílio Saúde, pagamento de progressões e 33% 
de horas atividades; 2) Conjuntura; 3) Paralisação Nacional da Educação 
(CNTE); e 4) Informes Gerais.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE PIRAQUARA - APMP

A Presidente da Associação dos/as Professores/as Municipais de Piraquara 
da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/
as trabalhadores em educação municipais, em condições de votar, para 
participarem do processo eleitoral que elegerá os membros da Diretoria da 
APMP e Conselho Fiscal, em processo único, que se inicia com a publicação 
deste edital. As eleições ocorrerão no dia 04 (quatro) de julho de 2019, 
das 8h às 17h. As inscrições das chapas e das candidaturas individuais ao 
Conselho Fiscal, deverão ser feitas do dia 19 (dezenove) de abril de 2019 até 
dia 19 (dezenove) de maio de 2019 na sede da APMP, sito à Avenida Getúlio 
Vargas, 760,Centro – Piraquara/PR, de segunda a sexta feira das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral 
eleita em Assembléia realizada no dia 28 de março de 2019, na UNOPAR - 
Piraquara.Para os devidos fins expediu-se este edital publicado na forma 
do Estatuto da APP-Sindicato.

Silvia Biss Cordeiro
Presidente – APMP Piraquara
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Faltando menos de 15 
dias para vencer a data-ba-
se de reposição da infla-
ção dos(as) servidores(as) 
públicos(as) do Paraná, a 
APP-Sindicato segue for-
talecendo a mobilização 
para a paralisação estadual. 
Professores(as), funcioná-
rios(as) de escola e demais 
categorias do funcionalis-
mo vão fazer um grande 
ato no dia 29 de abril, em 
Curitiba. A concentração 
está marcada para às 9h na 
Praça Santos Andrade.

“Vamos lutar para que a 
gente tenha sim o reajuste. 
Faremos um grande ato 
público onde a gente espera 
que o governo venha para a 
mesa de negociação. Essa 
atitude do governador de 
falar sobre a data-base 
sem antes debater com os 
servidores é um desrespeito 
e uma contradição à valori-
zação e o respeito que ele 
mesmo prometeu”, afirma o 
presidente da APP-Sindica-

to, professor Hermes Leão.
O dirigente explica que 

o movimento grevista tam-
bém vai protestar contra 
a alteração na jornada de 
trabalho dos(as) professo-
res(as), pedagogos(as) e 
readaptados(as), além de 
exigir realização de con-
curso público, melhorias 
urgentes no atendimento 
de saúde e nas condições 
de trabalho. A posição con-
trária a “reforma” da Previ-
dência, apresentada pelo 
governo Bolsonaro, é outra 
bandeira importante da 
pauta que possui mais de 
20 itens.

A decisão foi tomada 
em assembleia estadual da 
categoria, após o governo 
Ratinho Junior (PSD) dar 
continuidade no massacre 
instalado desde a gestão 
Beto Richa (PSD). Apesar 
das insistentes tentativas 
do Sindicato, o atual go-
vernador contrariou a pro-
messa feita durante a cam-
panha eleitoral e ainda não 
sentou para negociar com 
os(as) trabalhadores(as). 
Em declarações à imprensa, 
o Executivo tem sinalizado 
a intenção de manter o 
congelamento da data-ba-
se e até planos para retirar 
direitos como as licenças 
especiais e o quinquênio. 

Governo Ratinho Junior repete discurso 
de Richa ao falar da data-base
Servidores(as) de todo 
o estado vão paralisar 
no dia 29 de abril para 
cobrar negociação e 
pagamento da 
data-base

Sem reposição desde 
2016, a defasagem nos 
salários dos(as) servido-
res(as) já acumula uma 
dívida 16,4%. Ratinho pro-
meteu, se eleito, que uma 
das primeiras ações do 
seu governo seria reunir 
com as lideranças sindicais 
para anunciar a política 
de reajuste nos quatro 
anos do seu mandato. Na 
época, deputado esta-
dual, também assinou um 
documento na Assembleia 
Legislativa exigindo da 

então governadora, Cida 
Borghetti (PP), o pagamen-
to da data-base. 

“O servidor já se sacrifi-
cou demais”, disse o então 
candidato em entrevista 
onde criticou o reajuste 
de 16% na conta de luz, 
decisão que engordou o 
caixa do governo com au-
mento na arrecadação de 
ICMS. Com um discurso já 
conhecido pelos(as) servi-
dores(as), o governo alega 
problema de caixa, mas 
dias atrás divulgou que o 

Paraná lidera o ranking na-
cional de saúde financeira.

Hermes acrescenta que 
a fala do governo, de que 
não tem dinheiro, não se 
sustenta. “Nossos estudos 
econômicos mostram que 
o Estado tem condições 
legais e financeiras para 
cumprir a lei e pagar o que 
é direito dos(as) servido-
res(as). Os(as) trabalhado-
res(as) não aguentam mais 
essa situação e, por isso, 
vamos continuar pressio-
nando o governo”, avisou.


