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Nº 1158 - 06 de novembro de 2019

Fidelidade de Ratinho a Beto
Richa ameaça aposentadoria
dos(as) servidores(as)
Governador Ratinho Junior planeja novo ataque aos(às) direitos
dos(as) servidores(as)
Uma das únicas promessas
que o governador Ratinho
Junior está cumprindo é a de
“fidelidade canina” a seu ex-patrão, o ex-governador Beto
Richa. Assim como Richa fez,
Ratinho quer alterar o regime
de aposentadoria do funcionalismo e, antes disso, quer
prorrogar o mandato dos(as)
diretores(as) de escola.
Foi assim há exatos cinco
anos. No dia 4 de novembro
de 2014, a base aliada de
Richa na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) usou
o “tratoraço” para aprovar
vários projetos, inclusive o
que prorrogou o mandato
dos(as) diretores(as). Naquela data, educadores(as) que
protestavam pacificamente
contra a medida foram violentamente agredidos(as).
Meses depois, Richa enviou
um novo pacotaço e colocou o
Paraná nas manchetes. O mundo inteiro ficou chocado com as
cenas do massacre do Centro
Cívico, a ação policial violenta
autorizada pelo ex-governador
e que deixou centenas de professores(as) e funcionários(as)
de escola feridos(as).
No último 4 de novembro
de 2019, a história se repetiu.
A prorrogação do mandato
das direções é novamente
pauta dos(as) deputados(as).
Ratinho quer usar os(as) diretores(as) para tentar ampliar
as pressões nos(as) educadores(as) e evitar novas manifestações contra o seu governo.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
Convocação do Congresso Regional do NS de Foz do Iguaçu

Congresso Regional do Núcleo Sindical Campo Mourão

A Presidenta do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública
sindicalizados/as para o Congresso Regional do Núcleo Sindical de Foz do
Iguaçu, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro. No dia 08 com início
às 19h, no auditório do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu
- SISMUFI, sito à Rua Tarobá, 249 – Centro e no dia 09 com início às 08h no
mini auditório da Unioeste, sito Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Lot.
Universitário das Américas, Foz do Iguaçu, para tratar da seguinte pauta:
A) Análise de conjuntura internacional, nacional e estadual. B) Análise das
Políticas Sindicais. C) Análise das Políticas Educacionais. D) Balanço Político
da Gestão. E) Balanço das Greves. F) Políticas Permanentes: aposentados,
municipais, gênero, étnico-racial, trabalhadores (as) em educação com
deficiência, funcionário/as da educação, saúde do(a) trabalhador(a) em
educação, juventude, diversidade sexual, tecnologias da educação e
educação e meio ambiente. G) Plano de Lutas. H) Eleição de delegados/as
ao XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação
Pública sindicalizados/as para o Congresso Regional do Núcleo Sindical
de Campo Mourão , a ser realizado no dia 15 de novembro de 2019, no
Colégio Estadual Unidade Polo, rua Santos Dumont, 1984 para tratar da
seguinte pauta: A) Análise de conjuntura internacional, nacional e estadual.
B) Análise das Políticas Sindicais. C) Análise das Políticas Educacionais. D)
Balanço Político da Gestão. E) Balanço das Greves. F) Políticas Permanentes:
aposentados, municipais, gênero, étnico-racial, trabalhadores (as) em
educação com deficiência, funcionário/as da educação, saúde do(a)
trabalhador(a) em educação, juventude, diversidade sexual, tecnologias
da educação e educação e meio ambiente. G) Plano de Lutas. H) Eleição de
delegados/as ao XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato.

Cátia Ronsani Castro
Presidente do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu
Convocação do Congresso Regional da APP-Sindicato de Cianorte

O projeto tem grandes chances de ser aprovado, na base
de chantagens. Parlamentares relatam que Ratinho faz
igual a Richa ao usar também a
chamada “velha política” para
“comprar votos”. Em troca, o(a)
deputado(a) que vota favorável
a projeto que tira direitos dos(as)
servidores(as) e precariza o serviço público recebe privilégios
para fazer propaganda em suas
bases eleitorais com a destinação de dinheiro público.
Vai ter luta! - Seguindo
a cartilha do governo Richa,
Ratinho e sua equipe preparam
um projeto de lei endurecendo
ainda mais as regras de aposentadoria do funcionalismo
estadual. De acordo com informações extra-oficiais, o texto
pode ser enviado ainda este

ano para votação.
A proposta seria nos moldes das que foram impostas
por Bolsonaro e aprovada no
Congresso Nacional, aumentando o valor de contribuição
e do tempo de trabalho para
ter direito a se aposentar e
reduzindo o benefício, entre
outras maldades.
A possibilidade desse ou
de outros projetos dessa natureza entrarem em pauta na
Alep foi um dos debates do
Conselho Estadual da APP-Sindicato, realizado em Curitiba
na última sexta-feira (1º). Para
enfrentar e resistir, os(as) conselheiros(as) decidiram que,
caso a agenda de novos ataques se confirme, a categoria
será convocada em assembleia
para entrar em greve.

O Presidente do Núcleo Sindical de Cianorte, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública do
Paraná para o XIII Congresso Regional da APP-Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Paraná, a ser realizado nos dias 08 e 22 de
novembro de 2019, sendo a primeira chamada às 18h30min e segunda
chamada às 19h, na sede da APP Sindicato de Cianorte, Av: Europa, nº
259 – Bairro Cianortinho - Cianorte – PR, para tratar da seguinte pauta: A)
Análise de conjuntura internacional, nacional e estadual. B) Análise das
Políticas Sindicais. C) Análise das Políticas Educacionais. D) Balanço Político
da Gestão. E) Balanço das Greves. F) Políticas Permanentes: aposentados,
municipais, gênero, étnico-racial, trabalhadores (as) em educação com
deficiência, funcionário/as da educação, saúde do(a) trabalhador(a) em
educação, juventude, diversidade sexual, tecnologias da educação e
educação e meio ambiente. G) Plano de Lutas. H) Eleição de delegados/as
ao XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato.
MARCOS ALBERTO DE LIMA FERNANDES
Presidente do Núcleo Sindical de Cianorte
Convocação do Congresso Regional NS Paranavaí
A Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí, convoca os/as Trabalhadores/
as em Educação Pública sindicalizados/as para participarem do Congresso
Regional do Núcleo Sindical de Paranavaí , a ser realizado no dia 09 de
novembro de 2019, no auditório do Colégio Estadual de Paranavaí sito a Rua
Guaporé nº 2425, Jardim Aeroporto, no período da 09h às 18h, para tratar da
seguinte pauta: A) Análise de conjuntura internacional, nacional e estadual.
B) Análise das Políticas Sindicais. C) Análise das Políticas Educacionais. D)
Balanço Político da Gestão. E) Balanço das Greves. F) Políticas Permanentes:
aposentados, municipais, gênero, étnico-racial, trabalhadores (as) em
educação com deficiência, funcionário/as da educação, saúde do (a)
trabalhador (a) em educação, juventude, diversidade sexual, tecnologias
da educação e educação e meio ambiente. G) Plano de Lutas. H) Eleição de
delegados/as ao 13º Congresso Estadual da APP-Sindicato Paranavaí-PR,
Paranavaí-PR, 21 de outubro de 2019.
Maria Julia Nunes da Rocha
Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí

Ironei de Oliveira
Presidente do Núcleo Sindical Campo Mourão
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA DOS/AS
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ NÚCLEO
SINDICAL DE FOZ DO IGUAÇU
A presidenta da APP Sindicato, Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu, no uso de
suas atribuições legais convoca para a Assembleia Regional Extraordinária
a ser realizada no dia 09 de novembro de 2019 ás 16h30m em primeira
convocação e às 17h em segunda convocação, no mini auditório da
Unioeste, sito a Av. Trquinio Joslin dos Santos, 1300 – Lot. Universitário
das Américas, nesta Cidade, com a seguinte pauta: 1) Informes; 2)
Eleição do/a representante de base junto ao conselho estadual da APP;
3) Outros Assuntos.
		
Catia Ronsani Castro
Presidente do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu
Convocação de Assembleia Regional Extraordinária do NS Paranavaí
A Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública
sindicalizados/as para a Assembleia Regional Extrardinária a ser realizada
no dia 09 de novembro de 2019, no Auditório do Colégio Estadual de
Paranavaí, sito a Rua Guaporé nº 2425, Jardim Aeroporto, às 08h em primeira
convocação e às 08h30min em segunda convocação, para tratar da seguinte
pauta: 1) Eleição de representantes de base junto ao Conselho Estadual; 2)
Outros assuntos. Paranavaí-PR, 21 de outubro de 2019
Maria Julia Nunes da Rocha
Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da APP – Sindicato, Núcleo de Campo Mourão, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação
sindicalizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se
no dia 15/10/2019, no Colégio Estadual Unidade Polo, à Rua Santos Dumont,
1984, no município de Campo Mourão em primeira convocação às 8:30h e
em segunda às 9h, com a seguinte pauta: 1. Eleição de Representantes de
Base junto ao Conselho Estadual da APP-Sindicato; 4. Outros Assuntos.
Ironei de Oliveira
Presidente

