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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ERRATA DO EDITAL 17/04/2019.

EDITAL: ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS 
DE PIRAQUARA-APMP

Onde se lê: As inscrições das chapas e das candidaturas individuais ao Conselho 
Fiscal deverão ser feitas do dia 19 (dezenove) de abril até dia 19 (dezenove) de 
maio de 2019 na sede da APMP.
Leia-se: As inscrições das chapas e das candidaturas individuais ao Conselho 
Fiscal deverão ser feitas do dia 17 (dezessete) de abril até dia 17 (dezessete) de 
maio de 2019 na sede da APMP.

Silvia Biss Cordeiro
Presidente APMP-Piraquara

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM SUCESSO

A Presidenta 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 Bom Sucesso para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de maio de 2019 às 
16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 17h (dezessete 
horas), em segunda convocação, no Colégio Estadual João Paulo I, sito a Avenida 
Coronel Gabriel Jorge Franco,nº 290,Centro no Município de Bom Sucesso, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 1)Informes; 2)Mobilizações; 3)Substituição de 
Membros da Direção Municipal; 4)Reforma da Previdência; e 5)Outros.

StellaMaris Nápolis
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NEGRO

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 Rio Negro para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 14 de maio de 
2019 às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos) em primeira convocação e às 
17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), em segunda convocação, no 
Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha, sito a Rua Lauro Porto 
Lopes,nº 56,Centro no Município de Rio Negro, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1)Informes sobre o processo de Filiação da categoria municipal a APP 
Sindicato; 2)Deliberações do processo de filiação da categoria a APP Sindicato;e 
3)Encaminhamentos sobre as pautas.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

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 da Fazenda Rio Grande 
para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
16 de maio de 2019 às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos) em primeira 
convocação e às 17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), em segunda 
convocação, no Colégio Municipal 26 de Janeiro (CAIC), sito a Avenida Brasil, n° 
2014,Bairro Nações no Município de Fazenda Rio Grande, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1)Informes sobre o processo de Negociação com a Gestão 
Pública; 2)Avaliação das Mobilizações no Município; 3)Avaliação da Mobilização 
Nacional,e 4)Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

A APP-Sindicato e outras 
lideranças do Fórum das En-
tidades Sindicais (FES) se reu-
niram na manhã desta segun-
da-feira (6) com a bancada de 
deputados(as) estaduais em 
Defesa do Serviço Público na 
Assembleia Legislativa (Alep).

Além da data-base, o 
debate tratou do projeto de 
lei complementar nº 4/2019, 
assinado pelo governador 
Ratinho Junior (PSD), que 
congela a reposição salarial, 
promoções, progressões e 
ainda cria impedimentos 
para a concessão de outros 
direitos previstos em lei.

Para o presidente da APP-
-Sindicato, professor Hermes 
Leão, a proposta é inconsti-
tucional, pois “fere leis que 
estão em vigor, inclusive o 
princípio constitucional do 
reajuste salarial dos servi-
dores”. Ele defendeu a reti-
rada do projeto para que a 
comissão de negociação da 
data-base possa avançar no 
debate com o governo.

De acordo com a coorde-
nadora do FES, professora 
Marlei Fernandes, a reivin-
dicação para interromper 
a tramitação do projeto vai 
ser atendida. Segundo ela, 
em reunião – também na 
manhã de hoje – com o líder 
e o vice-líder do governo na 

Alep, deputados Hussein 
Bakri (PSD) e Tiago Amaral 
(PSB), o governo anunciou o 
“congelamento da tramita-
ção do projeto até outubro/
novembro, pois matéria ne-
cessita de um amplo debate”.

Frentes de trabalho
A bancada em Defesa do 

Serviço Público é composta 
por 16 deputados(as) e foi 
criada durante a audiência 
pública da data-base, realiza-
da no dia 23 de abril na Alep. 
Na reunião desta segunda-
-feira, participaram Professor 
Lemos (PT), Luciana Rafagnin 
(PT), Arilson Chiorato (PT), 
Soldado Adriano José (PV), 
Soldado Fruet (PROS) e De-
legado Jacovós (PR).

Já a comissão de ne-
gociação da data-base foi 
criada em resposta a greve 
do último dia 29, que reuniu 
mais de 10 mil pessoas em 

Sindicatos interrompem tramitação 
do projeto que congela direitos 
dos(as) servidores(as)
Para o presidente da APP-Sindicato, texto assinado pelo governador é 
inconstitucional e viola direito da reposição salarial

Curitiba e mobilizou protes-
tos nas principais cidades do 
estado. O grupo de trabalho 
é composto por lideranças 
sindicais, técnicos(as) do 
governo e deputados(as) 
estaduais.

Data-base já
Os servidores exigem do 

governo o pagamento das 
perdas da inflação dos úl-
timos 12 meses e dos anos 
anteriores. Professores(as), 
funcionários(as) de escola, po-
liciais, agentes penitenciários, 
servidores(as) da saúde, meio 
ambiente e outras categorias 
do funcionalismo estadual 
estão com os rendimentos 
congelados desde 2016.

De acordo com o DIEESE, 
a defasagem chega a 17,02% 
e, segundo o economista Cid 
Cordeiro, o prejuízo é equiva-
lente a ficar sem receber dois 
meses de salário por ano.

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

SALTO DO LONTRA

A Presidenta do Núcleo Sindical 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 10 de 
maio de 2019 às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação 
e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, na Escola Municipal Professor 
Antonio Peron Educação Infantil e Ensino Fundamental, sito a Rua Rio Grande do 
Sul,nº 883, no Município de Salto do Lontra, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1)Greve Nacional da Educação no dia 15/05/2019; 2)Greve Geral,chamada 
pelas Centrais Sindicais em Defesa da Previdência Social e Aposentadoria com 
Dignidade; 3)Sindicalização de Funcionários/as de Escola; 4)Aplicação do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN) na Integralidade da Tabela Salarial; 5)
Negociação com o Executivo Municipal; 6) Mobilizações e Greve Municipal; 7) 
Informes; e 8) 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 AMPÉRE

A Presidenta do Núcleo Sindical 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 Ampére para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de maio de 2019 às 
17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos), em segunda convocação, na Câmara Municipal de Vereadores, sito a Rua 
Maringá, nº 308, no Município de Ampére, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1)Greve Nacional da Educação no dia 15/05/2019; 2)Greve Geral,chamada 
pelas Centrais Sindicais em Defesa da Previdência Social e Aposentadoria com 
Dignidade; 3)Sindicalização de Funcionários/as de Escola; 4)Aplicação do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN) na Integralidade da Tabela Salarial; 5)
Negociação com o Executivo Municipal; 6) Mobilizações e Greve Municipal; 7) 
Informes; e 8) Outros Assuntos.

Eliane Figura
Presidenta do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINARIA
 
O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para 
Assembleia Regional Extraordinaria, a realizar-se no dia 11/05/2019, no Colégio 
Estadual Rui Barbosa, situado a Avenida Manuel Ribas, 500 – Centro, Jacarezinho, 
em primeira convocação às 10h00 e 10h30 min em segunda convocação, com a 
seguinte pauta: 1 – Informes; 2 – Ataque do Governador Ratinho Jr via Projeto de 
Lei n°4/2019; 3 – Greve e mobilizações; 4 – 15 de Maio: Dia de Paralisação Nacional 
da Educação contra a reforma da previdência, em defesa da aposentadoria. e 
5 – Outros assuntos.
 

Roberto Potzik Junior
Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

APP-Sindicato

appsindicato.org.br


