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Receba notícias da 
APP no seu Whatsapp 
ou Telegram
Faça parte da 
Rede APP e 
fique sempre 
informado(a)! 
Acesse o QR code 
ao lado para mais 
informações:

ParanaPrevidência 
estende prazo para 
validação de contas 
de aposentados(as) e 
pensionistas

A ParanaPrevidência e o Banco do Brasil 
prorrogaram o prazo de validação das contas 
de aposentados(as) e pensionistas até a pró-
xima segunda-feira (25). 

A decisão foi tomada pois cerca de 10 mil 
beneficiários ainda não realizaram a validação 
no prazo estipulado anteriormente.

A validação é necessária para regularizar a 
conta de crédito dos proventos dos aposenta-
dos e pensionistas. Caso os dados não sejam 
atualizados, o pagamento pode ser bloquea-
do no final do ano.

Os beneficiários poderão procurar o aten-
dimento em qualquer agência do Banco do 
Brasil ou validar as contas a partir do aplica-
tivo do BB e no posto de atendimento da Pa-
ranaPrevidência, em Curitiba. Caso prefira a 
modalidade presencial, nas agências, é ne-
cessário levar o RG, contracheque e o com-
provante de endereço.

O posto de atendimento localizado no 
Shopping Estação teve suas atividades encer-
radas no último dia 15.

Os beneficiários podem tirar dúvidas dire-
tamente nas centrais de atendimento do Ban-
co do Brasil pelos números 4003.5289 (capitais 
e regiões metropolitanas), pelo 0800.729.5289 
(demais regiões) ou no Call Center da Para-
naprevidência pelo 0800.643.0037.

Em reunião com a Seed, APP 
cobra regulamentação da licença 
capacitação e outros temas
Passados dois anos, a Seed ainda não efetivou a regulamentação da licença capacitação, prevista na Lei 
que extinguiu a licença capacitação

Atraso de salários de terceirizados, PDE, licen-
ça capacitação e especial, Novo Ensino Médio e 
cursos técnicos estiveram entre as pautas deba-
tidas nesta quarta-feira (13), em reunião entre a 
direção estadual da APP e dirigentes da Secreta-
ria da Educação (Seed).

Demanda recorrente da categoria, o Sindica-
to cobrou o atraso na implementação da licença 
capacitação e o pagamento da licença especial 
já adquirida, incluindo os casos em que esta se 
encontra vencida.

Promulgada em 22 de outubro de 2019, a Lei 
Complementar 217 extinguiu a licença especial 
e instituiu a capacitação. Passados dois anos, a 
Seed ainda não efetivou a regulamentação pre-
vista no texto legal.

De acordo com o governo, o impacto finan-
ceiro dos pagamentos está em análise pela Se-
cretaria da Fazenda, fase necessária no trâmite 
da regulamentação. O Sindicato questiona a de-
mora e a falta de prazos, solicitando mais celeri-
dade ao tema.

Sobre as terceirizadas, a Seed informou que no-
tificou formalmente as empresas que não pagaram 
os(as) funcionários(as) terceirizados(as) na data de-
vida. Segundo a instituição, um canal de denúncia 
será aberto para que os funcionários(as) possam 
relatar problemas do gênero. O governo afirmou, 
ainda, que a persistência do problema pode levar a 
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auditorias e até mesmo ao rompimento contratual.
Por outro lado, negaram que há problemas 

significativos de falta de funcionários(as) nas 
escolas, informação contestada pela APP, que 
recebe diariamente relatos de carência de qua-
dros na rede.

Já sobre o PDE, um novo formato de PDE de-
ve ser anunciado até o final deste ano, começan-
do efetivamente no segundo semestre de 2022, 
informaram os dirigentes da Seed. 

A carga horária do curso deve ser reduzida, já 
que não haverá afastamento, mas a duração se 
mantém em dois anos. Professores(as) com mes-
trado e doutorado serão multiplicadores, coorde-
nando grupos de 20 professores.

“Sobre as 
terceirizadas, a 
Seed informou 
que notificou 
formalmente as 
empresas que não 
pagaram os(as) 
funcionários(as) 
terceirizados(as) na 
data devida. Segundo 
a instituição, um 
canal de denúncia 
será aberto para que 
os funcionários(as) 
possam relatar 
problemas do 
gênero.”


