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Nº 1175

Conforme definido 
na última assembleia es-
tadual da APP-Sindicato 
a categoria definiu sua 
participação na Greve Na-
cional do dia 18 de março 
em defesa dos serviços 
públicos, em especial da 
educação pública.

Por isso, a campanha 
“A APP Defende Você. 
Defenda a APP” fará a 
denúncia do desmon-
te da educação pública 
implementada pelo go-
verno Ratinho Júnior e 
governo o Bolsonaro.  A 
campanha pelo cumpri-
mento dos(as) direitos 
dos(as) educadores(as) 
e pela valorização da 
educação pública con-
tará também com a rea-
lização dos Seminários 
Regionais “Por uma Edu-
cação Humanizadora” 
dentro da Jornada Rumo 
ao Centenário de Paulo 
Freire. O Objetivo central 

O Governador do Paraná, Ratinho Junior, em um ato inconstitucional, improbo e imoral, mente nas 
redes sociais ao publicar no seu instagram: “No Paraná, servidor público não é mais obrigado a pa-
gar sindicato”.

Com isso, Ratinho Junior expõe as reais intenções do Decreto 3808/2020 usando de mentira para dizer 
a verdade. Ou seja, com o pretexto de revalidação do desconto sindical em folha de pagamento (ho-
lerite), o objetivo real do governo é inviabilizar as entidades que defendem os(as) trabalhadores(as) 
da educação, saúde, segurança nos demais serviços públicos do Paraná.

A APP-Sindicato vem a público repudiar mais essa prática de improbidade administrativa e antis-
sindical do governo do Paraná e reafirmar que os(as) trabalhadores(as) em educação são sindica-
lizados(as) por livre e espontânea vontade, prova disso é que a categoria da educação é formada 
por aproximadamente de 100 mil servidores e APP-Sindicato conta com 70 mil sindicalizados(as).

Saiba o governador que o funcionalismo público do Paraná não é obrigado a  se sindicalizar ou as-
sociar-se aos sindicatos e associações. Esses fazem por opção, como forma de defesa e garantia de 
direitos. O ato de governar exige respeito e seriedade, e as práticas antissindicais e improbas são 
atos de irresponsabilidade institucional que não resolvem as demandas do serviço público e da so-
ciedade paranaense.

Basta de ataques e mentiras!

Direção Estadual da APP-Sindicato

Curitiba, 10 de março de 2020.

A SEGUIR ESTÃO RELACIONADAS AS DATAS 
DA REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 

NAS REGIONAIS

14/03

Núcleo Sindical de União da Vitória.
Núcleos Sindicais de Guarapuava e Laranjeiras do Sul.
Núcleos Sindicais de Assis Chateaubriand, Cascavel 
e Toledo.
Núcleos Sindicais de Cornélio e Londrina.
Núcleos Sindicais de Cambará e Jacarezinho.
Núcleos Sindicais de Maringá, Mandaguari e Cianorte.
Núcleos Sindicais de Ponta Grossa e Irati.
Núcleo Sindical de Paranaguá.
Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu.

21/03

Núcleos Sindicais de Francisco Beltrão e Pato Branco.
Núcleo Sindical de Campo Mourão.
Núcleos Sindicais de Curitiba Norte, Metronorte 
e Metrosul.

é mobilizar a categoria e 
aprofundar o debate com 
a comunidade escolar so-
bre a política educacional 
defendida pelo Sindicato.

Todos os 29 Núcleos 
Sindicais da APP-Sindica-
to organizarão os seminá-
rios que acontecerão em 
três etapas. “Os Semi-
nários terão como tema 
a educação humaniza-
dora. A primeira etapa 
aconteceu no dia 07/03, 
a segunda no dia 14 e 
uma terceira etapa no 
dia 21/03. A divisão da 
atividade foi organizada 
levando em consideração 
a proximidade geográfi-
ca”, explica a secretária 
de Organização da APP-
-Sindicato, professora 
Tereza Lemos.

Professor(a) e fun-
cionário(a), procure o seu 
Núcleo Sindical e infor-
me-se sobre a programa-
ção e formas de inscrição.

Começaram os Seminários 
Regionais da APP-Sindicato

Governador do Paraná 
mente nas redes sociais

Nota oficial da Direção Estadual da APP-Sindicato

Sindicato organiza participação dos(as) educadores(as) na luta 
em defesa da educação pública

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZEIRO DO OESTE

A 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 Cruzeiro do Oeste para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 13/03/2020, às 17h (dezessete horas) em 
primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
no Centro Cultural de Cruzeiro do Oeste, sito a Avenida Brasil, no Município de Cruzeiro do 
Oeste/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Reunião com a Prefeita; 
2) Eleição de novos membros da Comissão Municipal em substituição aos que se afastaram; 
3) Projeto de Lei Municipal sobre índice salarial; 
4) Greve Nacional da Educação no dia 18/03;
5) Outros Assuntos.

Claudemir Miller
Presidente do Núcleo Sindical de Umuarama

APP-Sindicato

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

A Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-SINDICATO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, resolve convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública 
da rede municipal de educação de Ibaiti para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 13/03/2020, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, no 
Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, sito na Praça Monsenhor Celso, 
n° 339, Centro, no Município de Quatiguá/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Pagamento do PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional ); 
3) Mobilizações;
4) Outros assuntos. 

Roberto Potzik Junior
Presidente do Núcleo Sindical Jacarezinho

APP-Sindicato

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 13/03/2020, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, na Casa 
da Cultura Hélio Depiere, sito a Rua Formosa, n° 1215, Centro, no Município de Marialva/
PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Mobilizações;
3) Outros Assuntos. 

Stella Maris Nápolis
Presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari

APP-Sindicato

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

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 Uraí para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 17/03/2020, às 16h45 (dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos) em primeira convocação e às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos), em 
segunda convocação, Escola Municipal João Ribeiro Jr., sito a Rua Rio de Janeiro,710,Centro 
no Município de Uraí/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Recomposição da direção municipal; 
3) Negociação com executivo;
4) Outros Assuntos.

Helena AP. Batista do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio
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