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Sendo um dos maiores Sindicatos da América 
Latina, a APP-Sindicato representa os(as) Professo-
res(as) e Funcionários(as) de todo o Paraná e atua 
contra a mercantilização da educação e a precari-
zação do trabalho dos(as) profissionais da educa-
ção no estado. Desta forma, o Sindicato coordena 
mobilizações por todo o Paraná, que se iniciam a 
partir de domingo (25). 

“Convidamos todos(as) para que participem en-
caminhando vídeos contando sua história de luta e 
vivências junto da APP-Sindicato. Quem construiu 
a APP-Sindicato foram todos(as) os(as) trabalhado-
res(as) da educação e nada mais importante que 
estes contem sua história e memorize essa luta pa-
ra as próximas gerações”, enfatizou o presidente da 
APP-Sindicato, professor Hermes Leão.

Já durante a semana, a APP-Sindicato conta com 
uma programação de lives, encontros e mobilizações 
denunciando os desmandos de Ratinho Jr e do se-
cretário da Educação do Paraná, o empresário Rena-
to Feder, que fomentam um clima de guerra contra 
os(as) educadores(as). 

Entre os principais ataques estão o congelamen-
to das promoções e progressões, o não pagamento 
da Data-base, a mudança na matriz curricular com 
a redução de horas aula das disciplinas de Filoso-
fia, Sociologia e Arte e a má gestão de Renato Feder 
frente a Secretaria de Estado de Educação (Seed). 
O Sindicato ressalta a crueldade de Ratinho Jr, que 
demitirá mais de 9700 Funcionários(as) de Escola do 
regime PSS, a partir da terceirização de Agentes I e 
II, implantada pela da Lei Complementar 123/2008, 
que completa um ano no dia 29 de abril.

No dia 26, aniversário da Entidade, será realiza-
da uma live especial de aniversário da APP-Sindicato, 
que relembrará as principais lutas dos(as) trabalha-

74 anos: mobilizações da APP-Sindicato 
reforçam luta de Educadores(as)
Com lives, reuniões e mobilizações, o Sindicato 
pretende denunciar os ataques do governo 
estadual e federal à educação pública

dores(as) da educação que estavam junto do Sindica-
to. Já no dia 27, uma live especial do Funcionários(as) 
em Foco abordará o tema da terceirização dos(as) 
Funcionários(as) PSS. Todas ficam disponíveis para 
serem vistas na fanpage da APP, no Facebook.

No dia 29 de abril, data que marca o massacre co-
metido pelo então governador Beto Richa em 2015, 
a APP-Sindicato realizará mobilizações em todo Pa-
raná. Em Curitiba, profissionais da educação parti-
cipam de um ato em frente a Seed, seguido de uma 
carreata até o Palácio Iguaçu, palco da ação covarde 
do governo Richa. Já em outras cidades, os Núcleos 
Sindicais organizarão as mobilizações regionais. 

Para finalizar a agenda, na sexta-feira (30), o 
Conselho Estadual da APP-Sindicato se reunirá para 
avaliar a conjuntura e definir as próximas ações do 
Sindicato frente às políticas autoritárias de Ratinho 
Jr. e Renato Feder.

Nesta quinta-
feira (29), a APP 
convoca a todas 
e todos para a 
PARALISAÇÃO 
ESTADUAL. Serão 
realizados atos 
por todo o estado. 
Em Curitiba, o ato 
se concentrará a 
partir das 8h em 
frente ao prédio 
da Seed (Av. Água 
Verde, 2140) e 
seguirá todos 
os protocolos 
de segurança 
sanitária devido a 
pandemia.

NÚCLEO SINDICAL DE ARAPONGAS
O presidente do Núcleo Sindical Arapongas, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca Trabalhadores em Educação Pública do Paraná sindicalizados/as, para 
a Assembleia Regional Ordinária, à realizar-se de forma virtual dia 30 de abril de 
2021,  às 17:30 h primeira convocação  e as 18:00h segunda convocação. O link 
será encaminhado via grupo de Whatsapp mais próxima a data. Na assembleia 
será a seguinte pauta: Apreciação do balanços financeiros, Patrimonial e Relatório 
de Atividades Políticas e Sindicais de 2019 do Núcleo Sindical.

Marcio Roberto Nogueira Diniz | Presidente – NS Arapongas

NÚCLEO SINDICALDE PARANAVAÍ
A Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca as/os Trabalhadoras/es em educação Pública 
sindicalizadas/os, para Assembleia Regional Ordinária, a realizar-se de forma 
virtual no dia 30/04/2021, às 17h em primeira convocação e as 17h30 em segunda 
convocação, através de um link a ser encaminhado via grupo de whatsapp mais 
próximo a data, com a seguinte pauta: 1. Balanços Patrimonial/2019; 2. Balanço 
Financeiro/2019 e relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019.

Maria Julia Nunes da Rocha | Presidenta – NS Paranavaí

NÚCLEO SINDICAL DE LARANJEIRAS DO SUL
A presidenta do núcleo sindical de Laranjeiras do Sul, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná, 
da rede Estadual e das redes Municipais, sindicalizados/as para Assembleia 
Regional Ordinária a ser realizada pela plataforma virtual, através de um Link a 
ser encaminhado via grupos de Whatsapp mais próximo a data, no dia 30/04/2021 
às 17h em primeira convocação e as 17h30 em segunda convocação. Para tratar 
da seguinte pauta: 1) Apreciação dos balanços financeiros e patrimonial de 2019; 
2) Apreciação do Relatório geral de atividades Políticas e Sindicais de 2019; 
 

Rosangela de Fatima Rodrigues | Presidente – NS Laranjeiras do Sul

NÚCLEO SINDICAL CURITIBA METROPOLITANA SUL
A Presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana Sul, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca as/os Trabalhadoras/es em Educação Pública 
sindicalizadas/os, para Assembleia Regional Ordinária, a realizar-se de forma 
virtual via zoom, no dia 30/04/2021, através de um link a ser encaminhado via 
Grupo de WhatsApp próximo a data. Sendo às 18h em primeira convocação 
e às 18h30min em segunda convocação, com a seguinte pauta: 1. Balanços 
Financeiro e Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019. 

Simone Barbosa | Presidenta – NS Curitiba Metropolitana Sul

NÚCLEO SINDICAL DE FOZ DO IGUAÇU
O Presidente do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação sindicalizados/
as, para a Assembleia Regional Ordinária a realizar-se de forma virtual via 
aplicativo de videoconferência zoom, no dia 30/04/2021, através de um link a 
ser encaminhado via Grupo de WhatsApp mais próximo a data. Às 18h30min em 
primeira convocação e em segunda às 19h, com a seguinte pauta: 1) Apreciação 
do Balanço Financeiro e Patrimonial do Núcleo Sindical de 2019; 2) Apreciação 
do Relatório das Atividades Políticas e Sindicais do Núcleo Sindical de 2019.

Diego Jilson Lemes Valdez | Presidente – NS Foz do Iguaçu

NÚCLEO SINDICAL DE LONDRINA
O Presidente do Núcleo Sindical de Londrina, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação sindicalizados/
as, para a Assembleia Regional Ordinária a realizar-se de forma virtual via 
aplicativo de videoconferência zoom, no dia 30/04/2021, através de um link a 
ser encaminhado via Grupo de WhatsApp mais próximo a data. Às 17h30min em 
primeira convocação e em segunda às 18h, com a seguinte pauta: 1) Apreciação 
do Balanço Financeiro e Patrimonial do Núcleo Sindical de 2019; 2) Apreciação 
do Relatório das Atividades Políticas e Sindicais do Núcleo Sindical de 2019.

Marcio Andre Ribeiro | Presidente – NS Londrina

NÚCLEO SINDICAL DE PATO BRANCO
O Presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Paraná - Núcleo Sindical Pato Branco, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para Assembleia 
Regional Ordinária a ser realizada pela plataforma virtual Google Meet* no dia 
30/04/2021 (sexta-feira), sendo a primeira convocação às 17h30min e segunda 
convocação às 18h, para tratar a seguinte pauta: 1-. Balanço Financeiro e 
Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019 e aprovar o 
Plano Anual de Aplicação Orçamentária do Núcleo Sindical 2020. 
*Link de acesso será disponibilizado as 17h do dia 30/04/2021 nas redes sociais.

Everson José Lopes | Presidente – NS Pato Branco

NÚCLEO SINDICAL DE CIANORTE
O Presidente do Núcleo Sindical de Cianorte, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública, 
sindicalizados/as para Assembleia Regional Ordinária do Núcleo Sindical de 
Cianorte, a ser realizada no dia 01/05/2021, (sábado), de maneira remota, através 
do aplicativo  meet, link a ser divulgado antes da assembleia. Em primeira 
convocação às 09h30min e segunda convocação às 10h, para tratar dos seguintes 
assuntos: 1) Apreciação dos Balanços Financeiro Patrimonial e do Relatório de 
Atividades Políticas e Sindicais de 2019 do Núcleo Sindical; 2) Aprovação do 
Plano Anual de Aplicação Orçamentária para 2020.

Marcos Alberto de Lima Fernandes | Presidente – NS Cianorte

NÚCLEO SINDICAL DE CASCAVEL
O presidente do Núcleo Sindical de Cascavel, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as para 
Assembléia Regional Ordinária a ser realizada por plataforma virtual a definir e link 
de participação será encaminhado via grupos de whatsapp e também divulgado 
via Facebook no dia 30/04/2021 (sexta-feira), sendo a primeira chamada às 
17h30min e segunda chamada às 18h, para tratar a seguinte pauta: 1- Balanço 
Financeiro e Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019 
e aprovar o Plano Anual de Aplicação Orçamentária do Núcleo Sindical 2020.

Daniel Nascimento Matoso | Presidente – NS Cascavel

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS REGIONAIS ORDINÁRIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO ESTADUAL AMPLIADA COM O COMANDO ESTADUAL DE GREVE

Considerando o Decreto 7320/2021 PR, que prorroga até o dia 30 de abril de 2021 a 
vigência das medidas de distanciamento social para o enfrentamento da pandemia 
da COVID-19 dispostas no Decreto nº 6.294, de 3 de dezembro de 2020, o presidente da 
APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual da Entidade e do Comando 
Estadual de Greve para reunião extraordinária a ser realizada por plataforma virtual*, no 
dia 30 de abril de 2021, às 9 horas, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes e avaliação 
da pauta da categoria; 2. Encaminhamento e mobilizações; 3. Conferência Estadual de 
Educação da APP-Sindicato; 4. Outros assuntos.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião será enviado aos/às credenciados/as pelos 
Núcleos Sindicais.

Hermes Silva Leão | Presidente da APP-Sindicato


