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Nº 1249

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE MARINGÁ

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens 
públicos ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical de Maringá 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , 
da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 18:30h em primeira 
convocação e às 19h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato. 

Maria Anunciata Albanez | Presidenta – NS Maringá

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL METROPOLITANO NORTE

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Metropolitano Norte 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , 
da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 18:30h em primeira 
convocação e às 19h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato. 

Inscrições: 
https://docs.google.com/forms/d/1kZRvtYEnWseUz_
V9tfg6zz0AXtyB-nXnnirCayntzAU/edit

Ana Lucia Zambão Gutier | Presidenta – NS MetroNorte

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Assis Chateaubriand 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , 
da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 17:30h em primeira 
convocação e às 18h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Eliane H. Rocha Pandini | Presidenta – NS Assis 
Chateaubriand

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE CIANORTE

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens 
públicos ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o presidente do Núcleo Sindical de Cianorte 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , 
da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no 
dia 28 de agosto de 2021, às 10h em primeira convocação 
e às 10h30m em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Marcos Alberto de Lima Fernandes | Presidente – NS 
Cianorte

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE PARANAGUÁ

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Paranaguá convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 17:30h em primeira 
convocação e às 18h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Maria Guilhermina da Luz Caetano | Presidenta – NS 
Paranaguá

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE PARANAVAÍ

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens 
públicos ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , 
da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no 
dia 28 de agosto de 2021, às 16h em primeira convocação 
e às 16:30h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.
Maria Julia Nunes da Rocha | Presidenta – NS Paranavaí

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE FOZ DO IGUAÇU

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens 
públicos ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o presidente do Núcleo Sindical de Foz do 
Iguaçu convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
Pública , da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede 
estadual e das redes municipais filiadas para assembleia 
regional extraordinária, a ser realizada por plataforma 
virtual no dia 28 de agosto de 2021, às 14h em primeira 
convocação e às 14:30h em segunda convocação, o 
link será disponibilizado próximo a data nos grupos de 
WhatsApp, para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 
2. Referendo das/os sindicalizadas/os para comporem 
a Comissão Eleitoral Regional para as eleições 2021 da 
APP-Sindicato.

Diego Jilson Lemes Valdez | Presidenta – NS Foz do 
Iguaçu

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE CURITIBA NORTE

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o 
presidente do Núcleo Sindical de Curitiba Norte convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/’os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no 
dia 28 de agosto de 2021, às 09h em primeira convocação 
e às 09h30m em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.
Boanerges Zulmires Elias Neto | Presidente – NS Curitiba 

Norte

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE GUARAPUAVA

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no 
dia 27 de agosto de 2021, às 17h em primeira convocação 
e às 17:30h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Terezinha dos Santos Daiprai | Presidenta – NS 
Guarapuava

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE CURITIBA SUL

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do  Núcleo Sindical Curitiba Sul convoca os/
as Trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná 
da rede estadual filiadas/os, para Assembleia Regional 
Extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
zoom, o link será disponibilizado mais próxima a data 
nos grupos de WhatsApp no dia 28 de agosto de 2021, às 
8:30min em primeira convocação e às 9h00 em segunda, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes;  2. Referendo 
dos nomes dos/as sindicalizados/as para compor a 
Comissão Eleitoral Regional;
Natalia dos Santos da Silva | Presidenta – NS Curitiba Sul

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o 
presidente núcleo sindical de Cornélio Procópio convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná 
da rede estadual e das redes municipais filiadas para 
assembleia regional extraordinária, a ser realizada 
por plataforma virtual o link será disponibilizado mais 
próxima a data nos grupos de whatsapp no dia 28 de 
agosto de 2021, às 9h em primeira convocação e às 
9h30min em segunda, para tratar da seguinte pauta: 
1.Informes;  2. Referendo dos nomes dos sindicalizados 
para compor a Comissão Eleitoral Regional;

Helena do Nascimento | Presidenta – NS Cornélio 
Procópio

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE APUCARANA

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical 
de Apucarana convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
Pública , da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede 
estadual e das redes municipais filiadas para assembleia 
regional extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 26 de agosto de 2021, às 18h em primeira convocação e 
às 18:30h em segunda convocação, o link será disponibilizado 
próximo a data nos grupos de WhatsApp, para tratar da 
seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo das/os sindicalizadas/
os para comporem a Comissão Eleitoral Regional para as 
eleições 2021 da APP-Sindicato.

Marlene Aparecida Pavani | Presidenta – NS Apucarana

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE IVAIPORÂ

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical de 
Ivaiporã convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública 
, da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no dia 28 
de agosto de 2021, às 09h em primeira convocação e às 09:30 
em segunda convocação, o link será disponibilizado próximo 
a data nos grupos de WhatsApp, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2. Referendo das/os sindicalizadas/os para 
comporem a Comissão Eleitoral Regional para as eleições 
2021 da APP-Sindicato.

Eliaquim da Conceição | Presidente – NS Ivaiporã

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE IRATI

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical 
de Irati convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública 
, da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no dia 27 
de agosto de 2021, às 17h em primeira convocação e às 17:30h 
em segunda convocação, o link será disponibilizado próximo 
a data nos grupos de WhatsApp, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2. Referendo das/os sindicalizadas/os para 
comporem a Comissão Eleitoral Regional para as eleições 
2021 da APP-Sindicato.

Marco Aurelio Gaspar | Presidente – NS Irati

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE PATO BRANCO

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Pato Branco convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 17:30h em primeira 
convocação e às 18h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Everson Jose Lopes | Presidente – NS Pato Branco

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE CASCAVEL

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical de 
Cascavel convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública 
, da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no dia 27 
de agosto de 2021, às 18h em primeira convocação e às 18:30h 
em segunda convocação, o link será disponibilizado próximo 
a data nos grupos de WhatsApp, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2. Referendo das/os sindicalizadas/os para 
comporem a Comissão Eleitoral Regional para as eleições 
2021 da APP-Sindicato.

Daniel Nascimento Matoso | Presidente – NS Cascavel

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE TOLEDO

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a presidenta do Núcleo Sindical de 
Toledo convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública 
, da base do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no dia 28 
de agosto de 2021, às 9h em primeira convocação e às 09:30h 
em segunda convocação, o link será disponibilizado próximo 
a data nos grupos de WhatsApp, para tratar da seguinte 
pauta: 1.Informes; 2. Referendo das/os sindicalizadas/os para 
comporem a Comissão Eleitoral Regional para as eleições 
2021 da APP-Sindicato.

Esion Fernando de Freitas | Presidente – NS Toledo

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
DE SERTANEJA - PARANÁ

O presidente da APP-Sindicato, Núcleo Sindical de Londrina 
- PR, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/
as trabalhadores/as em educação pública municipal de 
Sertaneja - Paraná, para Assembleia Ordinária  a ser realizada 
no dia 31/08/21, às 18h30 em primeira convocação e às 19h 
em segunda, pela plataforma ZOOM, coordenada pela Sede 
Regional da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Paraná, sito à Avenida Juscelino Kubistchek, 
1834 – Centro - Londrina/Pr, para tratar da seguinte pauta: 1) 
Filiação da Rede Municipal à APP-Sindicato; 2)Constituição 
da Direção Municipal; 3.Aprovação do Regimento Específico 
de Funcionamento da Direção Municipal; 4)Definição das 
mensalidades da categoria;  5)Eleição dos (as) integrantes 
da Direção Municipal. Em ato contínuo, no mesmo local, será 
instalada a assembleia Municipal Extraordinária, para tratar 
da seguinte pauta; 1)Informes da categoria; 2)Análise das 
deliberações sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração 
- PCCR; e  3) Outros Assuntos.

Márcio André Ribeiro | Presidente – NS Londrina

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE MANDAGUARI

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 28 de agosto de 2021, às 14:30h em primeira 
convocação e às 15h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Ana Lucia Zambão Gutier | Presidenta – NS MetroNorte

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE UMUARAMA

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o 
presidente do Núcleo Sindical de Umuarama convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual no 
dia 27 de agosto de 2021, às 17h em primeira convocação 
e às 17:30h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Clodoaldo Beraldo Antunes | Presidente – NS 
Umuarama

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE PONTA GROSSA

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - 
suspensão de reuniões com aglomeração de mais de 50 
pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, 
confraternizações, encontros familiares ou corporativos, 
em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 
2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o 
presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa convoca 
os/as Trabalhadores/as em Educação Pública , da base 
do núcleo sindical, filiadas/os, da rede estadual e das 
redes municipais filiadas para assembleia regional 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual 
no dia 27 de agosto de 2021, às 17:30h em primeira 
convocação e às 18h em segunda convocação, o link será 
disponibilizado próximo a data nos grupos de WhatsApp, 
para tratar da seguinte pauta: 1.Informes; 2. Referendo 
das/os sindicalizadas/os para comporem a Comissão 
Eleitoral Regional para as eleições 2021 da APP-Sindicato.

Tercio do Nascimento | Presidente – NS 
Ponta Grossa


