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Servidores(as) fecham a Ponte 
da Amizade em protesto contra 
o calote na Data-Base
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Fórum das Entidades Sindicais e União das Forças de Segurança organizam o Dia do Basta para 
denunciar os mais de 25% de defasagem salarial

Segunda (27) foi Dia do Basta! Em Foz do 
Iguaçu, servidores(as) públicos estaduais de 
diversas categorias protestaram contra os sa-
lários congelados.

O ato unificado cobrou o pagamento da 
data-base na Ponte Internacional da Amizade, 
bloqueando as duas faixas de acesso por cerca 
de 40 minutos. A concentração começou às 10h, 
com denúncias sobre os gastos com propagan-
da pública e verbas de isenção fiscal.

Caravanas de todo Paraná com educado-
res(as), profissionais da saúde, policiais civis, 
penais e militares, técnicos de instituições do 
ensino superior e trabalhadores(as) do meio 
ambiente participaram da manifestação.

O movimento foi organizado pelo Fórum 
das Entidades Sindicais (FES) e pela União das 
Forças de Segurança (UFS).

É grave!

O salário dos funcionários(as) públicos(as) 
estão congelados desde janeiro de 2016, há 
seis anos.

A defasagem das remunerações chegou a 
25,44% em maio de 2021, ao passo que a in-
flação dos últimos 12 meses alcançou perto de 
10%, conforme estimativas oficiais, comprome-
tendo o poder aquisitivo dos trabalhadores(as).

Segundo estudo do FES, o calote na repo-
sição imposto por Ratinho Jr. implica perda de 

valor equivalente a quatro salários por ano no 
bolso de cada professor(a), funcionário(a) de 
escola, agente penitenciário, etc.

Os salários derretem ante o aumento dos 
preços da alimentação, aluguel, energia, 
água, combustível, gás de cozinha e outros 
serviços essenciais.

“Mais de mil pessoas participaram des-
ta manhã de mobilização aqui em Foz do 
Iguaçu. É um ato unificado e muito impor-
tante para todos os servidores e servidoras 
do Estado, pois o atraso na data-base é um 
símbolo muito forte de como o governo Ra-
tinho Jr não valoriza o serviço público que 
prestamos à população”, avalia a vice-presi-
dente da CNTE, professora Marlei Fernandes 
de Carvalho.

“Mais de mil pessoas 
participaram 
desta manhã de 
mobilização aqui em 
Foz do Iguaçu. É um 
ato unificado e muito 
importante para 
todos os servidores e 
servidoras do Estado, 
pois o atraso na data-
base é um símbolo 
muito forte de como 
o governo Ratinho 
Jr não valoriza o 
serviço público 
que prestamos à 
população” avalia a 
vice-presidente da 
CNTE, professora 
Marlei Fernandes de 
Carvalho.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE 
FAZENDA RIO GRANDE

Considerando o Decreto 4230/2020 PR, Art. 3º - determinar 
que a partir do dia 16 de março de 2020, a suspensão de 
eventos abertos ao público, de qualquer natureza, com 
aglomeração acima de 50 pessoas 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 presidente da APP-Sindicato 
convoca os (as) Trabalhadores (as) em Educação Pública 
do Município de Fazenda Rio Grande/PR para assembleia 
municipal extraordinária, a ser realizada por plataforma 
virtual (*), no dia 01 de outubro de 2021, às 17h (dezessete 
horas) em primeira convocação e às 17h15 minutos horas 
(dezessete horas e quinze minutos) em segunda, para 
tratar da seguinte pauta: 1) – Recomposição da Direção 
da Assmef e 2) Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta NS Curitiba Metropolitana Sul

* “Art. 21. Assembleia Estadual é instância soberana 
de deliberação da APP-Sindicato, ressalvadas as 
competências do Congresso Estadual. § 1º. A Assembleia 
Estadual é constituída pelos/as sindicalizados/as 
admitidos/as no mínimo 30 (trinta) dias antes da sua 
realização e quites com suas mensalidades; § 2º. As 
decisões da Assembleia Estadual devem ser tomadas 
por maioria simples dos votos dos/as sindicalizados/
as presentes.”.
**Para participar da Assembleia a Direção da App 
Sindicato Núcleo Metrosul e Assmef disponibilizará o 
link da plataforma virtual Zoom, sendo assim o formato 
e metodologia da Assembleia será realizada através de 
uma sala virtual de debates sobre as pautas elencado 
pela ferramenta de videoconferência.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DE NOVA FÁTIMA

A Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca as/os trabalhadoras/es em educação pública 
da rede municipal de educação de Nova Fátima/PR para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, 
respeitando a resolução SESA nº860/2021 a ser realizada 
no dia 01/10/2021, às 17h15min (dezessete horas e 
quinze minutos) em primeira convocação e às 17h30min 
(dezessete horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, na Maçonaria, Rua Vereador Octacilio Sales 
do Nascimento, nº 20, Jardim Prefeito Mário dos Santos, 
no Município de Nova Fátima-PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1)Informes; 2) Plano de cargo 
e carreira; 3) Outros Assuntos.

Helena Aparecida Batista do Nascimento
Presidente NS Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DE CAMPO MAGRO

  
A Presidenta do Núcleo Sindical Metropolitano Norte, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/
as trabalhadores/as em educação sindicalizados/as 
do município de Campo Magro/PR para Assembleia 
Regional Extraordinária, à realizar-se, de forma Remota 
no dia 01 de outubro de 2021 (sexta - feira) às 18:00h 
(dezoito horas),  para debater a seguinte pauta:1)Informes  
categoria;2) Ação da APP Sindicato  - Recebimento  do % 
do Piso do Magistério  ano de 2011/acordo recebimento.

Link de acesso - Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81852153810
 ID da reunião: 818 5215 3810

 Ana Lucia Zambão Gutier
Presidenta NS Metropolitano Norte

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

O ato unificado cobrou o pagamento da data-base na Ponte Internacional 
da Amizade, bloqueando as duas faixas de acesso por cerca de 40 minutos


