
Nº 1139 - 26 de junho de 2019

INFORME PUBLICITÁRIO

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná • Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 • Site: www.appsindicato.org.br 
• Presidente: Hermes Silva Leão • Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues • Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira • Jornalistas: Fabiane Lourencetti Burmester (4305-PR), Gelinton Batista (8027-PR) 

e Uanilla Pivetta (8071-PR). Diagramador: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza • Editor de vídeos: Luan Pablo Romero de Souza

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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 Ribeirão do Pinhal para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
01 de julho de 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 Hermínia Lupion 
Ensino Fundamental e Médio, sito a Rua Antonio Rosa, n° 1228, Centro, no Município de Ribeirão do Pinhal, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Negociação com o executivo; 
3) Definição do calendário de mobilização; 
4) Sinalização de greve;
5) Outros Assuntos.

Sidineiva Gonçalves de Lima | Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio
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É GRAVE, É GREVE!
Há mais de três anos, servidores(as) públicos(as) do Paraná não recebem 
a reposição da inflação em seus salários. São mais de 17% de dívida do go-
verno do Estado com professores(as), enfermeiros(as), funcionários(as) das 
escolas, policiais civis e militares, agentes penitenciários(as), médicos(as), 
escrivães, peritos(as) e outros(as) servidores(as), ativos e aposentados(as), 
que atendem diariamente os(as) mais de 11 milhões de paranaenses.

A situação é GRAVE, pois o custo de vida de toda a população aumentou. Fo-
ram aumentos no preço do gás, combustível, tarifas de água e energia, IPTU, 
IPVA, etc. Porém os salários destes(as) trabalhadores(as) estão congelados.

Ratinho Júnior, quando deputado em 2018, afirmou na imprensa que não 
concordava com o calote da então governadora Cida Borghetti e que o Esta-
do tinha condições de pagar o reajuste. Durante a eleição, também garantiu 
que iria dialogar com os sindicatos e pagaria a data-base, negociando os 
valores em atraso.

Passaram-se seis meses e o governador não recebeu os sindicatos uma úni-
ca vez para negociar o pagamento da dívida. Apesar de todo o esforço das 
direções dos sindicatos em propor alternativas para que o governo pague o 
que deve, até o momento nenhuma propostafoi anunciada.

Diante da situação que é muito GRAVE, servidores(as) estaduais iniciaram on-
tem (25) uma GREVE por tempo indeterminado. Esperamos que o governador 
Ratinho Júnior cumpra com suas promessas, negocie com os sindicatos saí-
das para a situação e pague a dívida que tem com estes(as) trabalhadores(as).

RATINHO JR. 

PRECISA DAR 

RESPOSTAS! 

A SITUAÇÃO 

É GRAVE, 

ESTAMOS EM

DAR CALOTE É GRAVE.

FICAR SEM REAJUSTE É GRAVE. 

REDUZIR A HORA-ATIVIDADE É GRAVE.

AUMENTAR A JORNADA  É GRAVE.

NÃO CUMPRIR A LEI É GRAVE.

FIM DA APOSENTADORIA É GRAVE.

CENSURA NAS ESCOLAS É GRAVE.

FICAR SEM CONCURSO É GRAVE.


