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A APP-Sindicato ofe-
rece diversos serviços 
fundamentais para a 
vida dos(as) trabalha-
dores(as) da educação 
pública do Paraná. Um 
deles é o Fale Conosco, 
exclusivo para sindica-
lizados(as), que tem re-
gistrado grande procura 
e funciona pela internet.

Em 2019, o sindica-
to recebeu mais de 3,5 
mil solicitações através 
desse canal de atendi-
mento. A maioria dos 
pedidos registrados no 
período esteve relacio-
nada com o impacto das 
mudanças recentes na 
legislação trabalhista e 
as mobilizações orga-
nizadas pelo sindicato.

Sindicalizada à APP-
-Sindicato, a professora 
Marlene Aparecida Sco-
paro Silva, do municí-
pio de Cambará, conta 

Professores(as) PSS 
demitidos de forma 
arbitrária pelo governo 
Ratinho Junior (PSD) se 
reuniram na sede esta-
dual da APP-Sindicato 
para discutir os pró-
ximos passos da luta. 
Em todo Paraná, pelo 
menos 500 famílias so-
frem com as demissões, 
que foram realizadas 
em dezembro de 2019, 
sem justificativa e des-
respeitando o compro-
misso do governo de 
prorrogação da vigên-
cia dos contratos.

Durante a reunião, 
realizada na tarde des-
ta segunda-feira (10), 
dirigentes explanaram 
sobre a situação de um 

mandado de segurança 
apresentado pelo sindi-
cato no Tribunal de Jus-
tiça do Paraná. A orien-
tação é para os(as) pro-
fessores(as) juntarem o 
máximo de documentos 
que comprovem a ação 
arbitrária do governo e 
enviar para a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos da 
APP-Sindicato. 

Como a Seed alega 
que as demissões fo-
ram deliberadas pelo 
Conselho Escolar, o(a) 
professor(a) pode en-
viar cópia do edital de 
convocação e da ata 
da reunião. Outro tipo 
de documentação que 
pode ser enviada é a que 
comprove desrespeito à 
ordem de classificação, 
como comprovante de 
inscrição e classificação 
do(a) professor(a) demi-
tido e publicação cons-
tando a contratação de 
outro(a) professor(a), 

com classificação infe-
rior, para assumir a vaga.

Os documentos pre-
cisam ser digitalizados e 
enviados para o e-mail 
juridico@app.com.br. 
Fotografia dos documen-
tos não tem como ser 
utilizada no processo.

O coordenador do 

departamento estadual 
de PSS da APP-Sindica-
to, Elio da Silva, explica 
que também é importan-
te os(as) professores(as) 
publicarem vídeos nas 
redes sociais denuncian-
do as demissões. 

“Convidamos ainda 
a todos(as) para que 

possamos fazer a luta 
coletiva, pois o con-
trato PSS é bastante 
precário e tanto os(as) 
funcionários(as) quanto 
os(as) professores(as) 
têm sofrido essa preca-
riedade. A luta tem que 
ser coletiva, a saída é 
coletiva”, disse.

naro, nós temos feito a 
resistência e a categoria 
sabe que quem defende 
o professor e o funcioná-
rio de escola é a APP-Sin-
dicato”, comenta.

Segundo a funcio-
nária da APP-Sindicato 
responsável pelo atendi-
mento, Valdirene Souza, 
além das dúvidas sobre 
aposentadoria, é sig-
nificativo o número de 
solicitações para fazer 
a sindicalização, orien-
tação para defesa de si-
tuações que acontecem 
no dia-a-dia da escola e 
informações para par-
ticipar das atividades e 
mobilizações de enfren-
tamento aos ataques do 
governo Ratinho Junior.

Casos que configu-
ram violação do Estatuto 
do Servidor e do Plano 
de Carreira também são 
recebidos. Nessas situa-

que fez uso do serviço 
para esclarecer se teria 
direito a paridade, con-
siderando as alterações 
impostas pela reforma 
da Previdência estadual.

“O atendimento do 
Fale Conosco foi exce-
lente e, diante de tan-
tas mudanças, a gente 
precisa de um apoio. É 
sempre bom consultar 
e contar com o sindicato 
para nos orientar”, disse.

Para o Secretário 
de Comunicação da 
A PP-Sindic ato,  Luiz 
Fernando Rodrigues, 
o grande volume de 
atendimento registra-
do nesse serviço é uma 
demonstração da con-
fiança da categoria no 
trabalho do sindicato.

“Apesar dos ataques 
de governos autoritá-
rios, como Beto Richa e 
agora Ratinho e Bolso-

ções, o(a) servidor(a) é 
orientado(a) sobre os 
seus direitos e quais a 
medidas administrativas 
deve tomar.

Fale Conosco - O 
serviço fica disponível 24 
horas por dia, todos os 
dias da semana, através 
do site www.appsindica-
to.org.br. Após clicar na 
opção “Fale Conosco”, o 
educador é direcionado 
para uma página onde 
preenche a pergunta e 
seus dados para contato. 
O acesso também pode 
ser feito pela página do 
sindicato no Facebook, 
fb.com/appsindicato, no 
botão “Fale-Conosco”.

Atendimento  - O 
atendimento ao(à) sin-
dicalizado(a) também 
é realizado por telefone 
ou de forma presencial 
na sede estadual e nos 
29 núcleos sindicais da 

APP-Sindicato espalha-
dos por todas as regiões 
do Paraná.

Na sede estadual, 
localizada na Avenida 
Iguaçu, 880, em Curitiba, 
o horário de atendimento 
é de segunda à sexta, das 
8h às 12h e das 14h às 
18h. O telefone é 41 3026-
9822. O endereço e o 
telefone dos núcleos sin-
dicais estão disponíveis 
no site da APP-Sindicato.

Sindicalize - Caso 
você ainda não seja sin-
dicalizado(a), é possí-
vel fazer a adesão pela 
internet, na sede es-
tadual ou em um dos 
núcleos sindicais. Além 
de contribuir ativamente 
na defesa dos direitos 
trabalhistas individuais 
e coletivos, o(a) sindi-
calizado(a) tem acesso 
a diversos serviços e 
convênios exclusivos.

Fale Conosco da APP-Sindicato atende 
mais de 3,5 mil solicitações em 2019

Professores(as) PSS se reúnem para definir 
ações contra demissões arbitrárias

Procura confirma confiança da categoria no trabalho do sindicato

Sindicato orienta 
professores(as) a 
enviar documentos 
para comprovar 
irregularidades

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS EDUCADORES 
MUNICIPAIS DE GOIOXIM

A presidenta da APP-Sindicato, Núcleo de Guarapuava, 
convoca os Educadores Municipais de Goioxim para 
assembleia extraordinária a ser realizada no dia 14 de 
fevereiro de 2020, às 17h30 em primeira convocação e às 18h 
em segunda convocação, no sindicato dos trabalhadores 
rurais de Goioxim, na rua são Sebastião, 190, para tratar 
da seguinte pauta:
1 - PCCR (continuação da discussão da assembleia anterior); 
2 - PSPN 2020; 3 - Retroativo; 4 - Outros Assuntos.

Terezinha dos Santos Daiprai
Presidenta do NS de Guarapuava

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE IBAITI
                  
O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-
Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os/as professores/as municipais de Ibaiti sindicalizados para 
Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 14/02/2020, 
às 17h em primeira convocação e às 17h30 em segunda, no 
Polo de Ibaiti, na Rua São Judas Tadeu, 190 – centro, Ibaiti-
PR, para tratar da seguinte pauta: 
1) Informes; 2) Mobilização da Categoria; 3) Greve;  4) 
Outros Assuntos.
  

Roberto Potzik Junior
Presidente do NS de Jacarezinho

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIZIANA

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de 
acordo com o Regimento de Eleição das Direções Municipais 
resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação 
pública da rede municipal de educação de Luiziana para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para 
a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
17/02/20120, às 17:00h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), 
em segunda convocação, na Escola Municipal Rita de Cássia 
localizada na Rua Professora Nilza Macena Bezerra, nº 614, 
Bairro centro, no Município de Luiziana, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta:  
1) Informes; 2) Negociações com o  governo municipal ; 3) 
Mobilizações/Greve; 4) Outros Assuntos. 

Ironei de Oliveira
Presidente do NS de Campo Mourão

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

O presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca as/os trabalhadoras/es em educação pública da 
rede municipal de educação de Querência do Norte para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a 
ser realizada no dia 17/02/20120, às 17:00h (dezessete 
horas) em primeira convocação e às 17:30h (dezessete 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, na 
Escola Monteiro Lobato localizada na Av. São Paulo,135, 
Bairro Centro, no Município de Querência do Norte, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta:  
1) Informes; 2) Plano de Carreiras; 3) Aplicação do 
Piso Salarial Profissional Nacional; 4) Plano de Lutas/
mobilizações; 5) Outros Assuntos. 

Maria Julia Nunes Da Rocha
Presidente do NS de Paranavaí

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS

O Presidente do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as 
em educação sindicalizados/as municipais de Prudentópolis 
para Assembleia Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 
14/02/2020, sexta-feira, na Sede Mariana, Rua Rui Barbosa 
sem número, Prudentópolis Pr, em primeira convocação às 
17h30 e 18h em segunda convocação com a seguinte pauta: 
1) Informes e 2) Mobilização.

Marco Aurélio Gaspar  
Presidente do NS Irati
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Sindicato orienta professores(as) PSS demitidos(as) sem justificativa 
pelo governo Ratinho Junior


