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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

A Presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguá da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
resolve convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de educação de Matinhos 
para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de julho de 2019, às 9h 
(nove horas) em primeira convocação e às 9h30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, no 
Colégio Gabriel Lara, sito a Rua Albano Muller, n° 420,Centro, no Município de Matinhos, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 

1) Reforma da Previdência; 2) Recomposição da Direção Municipal; 3) Atualização da pauta de 
negociação e da Mensalidade; 4) Informes jurídicos; e 5) Outros assuntos.

Maria Guilhermina da Luz Caetano | Presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguá
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ATO GIGANTE EXIGE PAGAMENTO DE 
REPOSIÇÃO AOS(ÀS) SERVIDORES(AS)

30 mil servidores(as) chegam ao Palácio Iguaçu

O estado do Paraná deve 17% de reposição 
ao funcionalismo público. O valor é decorrente 
do congelamento de salários desde 2016. O 
governador Ratinho Junior (PSD) se elegeu pro-
metendo pagar a dívida e dialogar com os(as) 
servidores(as), mas se passaram seis meses e 
ele ainda não recebeu os sindicatos para deba-
ter esta defasagem e anunciou à imprensa, na 
última semana, uma proposta de apenas 0,5% 
de reposição para 2019.

O anúncio do governador inflou a gre-
ve que teve adesão de mais categorias e 
trabalhadores(as) fortalecendo o movimento. 
Nesta terça-feira (9), os sindicatos e associa-
ções organizaram um ato que contou com cer-
ca de 30 mil pessoas, entre servidores(as), fa-
miliares e estudantes. O funcionalismo público 
cobra uma nova proposta de, pelo menos, a re-
posição da inflação dos últimos 12 meses que 
é de 4,94% e negociação sobre os atrasados.

O governo alega não ter dinheiro e que a 
reposição irá “quebrar” o Estado, mas ao mes-
mo tempo, o governo não cobra dos grandes 
empresários e ruralistas mais de R$ 10 bilhões 
em impostos.

Educação não é mercadoria - Outro foco é o 
pedido de demissão do Secretário de Educa-

ção Renato Feder. O empresário assumiu a 
Secretaria de Estado da Educação (Seed) em 
janeiro e não tem experiência com educação 
pública. Educadores(as) afirmam que Feder 
quer estabelecer uma política empresarial nas 
escolas estaduais.

A secretaria, sob seu comando, preten-
de realizar uma prova para contratação de 
professores(as) temporários e a APP-Sindicato 
denúncia que os custos deveriam ser investi-
dos em realização de concurso público, já que 
são mais de 30 mil profissionais temporários 
atuando hoje somente na educação.

Os(as) servidores(as) permanecem no Cen-
tro Cívico durante todo o dia. Duas reuniões de 
negociação com técnicos do governo aconte-
cem nesta manhã, na Assembleia Legislativa. 
Uma trata da data-base e outra da pauta espe-
cífica da educação.

Solidariedade

Os sindicatos e associações organizaram 
também uma coleta de alimentos e agasalhos 
que serão doados a instituições que atendem 
pessoas carentes na capital. A coleta continua 
no acampamento montado em frente ao Palá-
cio Iguaçu.

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.


