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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORTIGUEIRA

O Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Ortigueira para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 07 
de junho de 2019, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em primeira convocação e às 18h (dezoito horas) em segunda 
convocação, no Rotary Clube de Ortigueira, sito a Avenida 
Brasil, n° 330, no Município de Ortigueira, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Análise da proposta 
da alteração do plano de cargos, carreira e remuneração 
do magistério feita pelo executivo; 3) Paralisação do dia 
14/06/2019; e 4) Outros assuntos.

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IVATÉ

O Presidente do Núcleo Sindical de Umuarama da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da 
rede municipal de educação de Ivaté para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
13 de junho de 2019, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, na Escola Municipal Professor Walter 
Bergman, sito a Av. Minas Gerais, s/n°, no Município de Ivaté, a 
fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes gerais; 2) 
Resultado da Negociação; e 3) Indicativo de Greve. 

Claudemir Miiller
Presidente do Núcleo Sindical de Umuarama

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIALVA

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 Marialva para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no 
dia 11 de junho de 2019, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, na Casa da Cultura, sito a Rua Formosa, 
n° 1215, no Município de Marialva, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Mobilizações; 3)Unijales; 
4) Plano de Carreira; 5) Reforma da Previdência; e 6) Outros.

Stella Maris Nápolis
Presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari
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Dois seminários reali-
zados pela APP-Sindicato 
reuniram professores(as) e 
funcionários(as) contratados 
pelo regime PSS e direto-
res(as) de escolas. Em pauta, 
a avaliação de dificuldades 
enfrentadas por esses seg-
mentos e a mobilização na 
busca de melhores condições 
de trabalho e do ensino pú-
blico. As atividades acontece-
ram no último sábado (1º) na 
sede estadual, em Curitiba.

“Esse encontro se coloca 
numa conjuntura muito com-
plexa que exige cada vez mais 
uma organização coletiva, 
para que a gente possa en-
frentar os ataques que a edu-
cação pública vem sofrendo 
dos governos”, destacou o 
presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Leão.

Durante a atividade, a 
direção estadual fez um res-
gate das lutas, conquistas e 

desafios enfrentados pelo 
Sindicato em defesa dos(as) 
trabalhadores(as) na edu-
cação, PSSs, diretores(as) e 
todos os demais segmentos, 
e compartilhou dados sobre 
o andamento de negociações 
com o governo.

Em seguida, os(as) profis-
sionais apresentaram várias 
dúvidas, questionamentos 

Seminários da APP-Sindicato fortalecem 
mobilização de PSSs e diretores(as)
Profissionais se 
reuniram para avaliar 
conjuntura e definir 
ações em defesa do 
ensino público

e contrariedades em relação 
a decisões tomadas pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seed) que prejudicam 
o processo pedagógico e a 
gestão democrática.

Para o funcionário de 
escola, Aldemir Ferreira de 
Oliveira, de Apucarana, a 
participação no seminário 
está sendo uma oportunida-

de de adquirir conhecimento. 
Ele diz que isso é importante 
para compreender as leis, 
não ser enganado e defender 
os direitos da categoria.

“Esse seminário vem 
para organizar, entender 
melhor essa conjuntura e 
fazer a luta coletiva”, comen-
tou o professor de Língua 
Portuguesa, Elio da Silva, de 

Piraquara. Ele destacou que 
os profissionais da educa-
ção têm uma preocupação 
constante com a qualidade 
do ensino. Segundo ele, para 
isso é fundamental que o go-
verno faça a contratação por 
meio de concurso público.

“Estamos vivendo go-
vernos neoliberais que não 
defendem a escola pública, 
que não encaram a educa-
ção como investimento, que 
vêem o professor como um 
inimigo da sociedade. Então 
é necessário debater a escola 
pública e as nossas dificul-
dades para se fortalecer e 
reverter tantos ataques e 
retrocessos”, disse a direto-
ra-auxiliar, Cibele de Rossi, 
de Maringá, ressaltando a 
importância do seminário 
organizado pelo sindicato.

De acordo com o presi-
dente da APP-Sindicato, os 
debates dos dois seminários 
vão resultar em encaminha-
mentos que serão levados 
para todos os Núcleos Sindi-
cais. Ele explica que a luta é 
coletiva e, por isso, fortalece 
a mobilização não apenas 
dos(as) PSSs e diretores(as), 
mas de toda a categoria.

Atividades contaram com a presença de educadores(as) de todas as regiões do Paraná
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