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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE TIBAGI

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa 
da APP-SINDICATO no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca as/os trabalhadoras/es em 
educação pública da rede municipal de educação de 
Tibagi/PR para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 19/11/2021, às 
17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 
17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, no Teatro Municipal, sito a Rua  
dos Padres Redentoristas 460, no Município de Tibagi/
PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Recomposição da Direção Municipal; 3) 
Escolha de membros para Comissão Paritária para 
Revisão Plano de Carreira; 4) Outros assuntos

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE IVATÉ

                  
O presidente do Núcleo Sindical de Umuarama 
da APP-SINDICATO no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca as/os trabalhadoras/es em 
educação pública da rede municipal de educação de 
Ivaté/PR para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 22/11/2021, 
às 8h30 (oito horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 09h (nove horas), em segunda 
convocação, na Escola Municipal Professor Walter 
Bergman, na Minas Gerais,1856 , no Município de 
Ivaté/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1)Pedido de afastamento da atual diretoria municipal 
e escolha e posse da nova diretoria municipal.

Clodoaldo Beraldo Antunes
Presidente do Núcleo Sindical de Umuarama 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA ORTIGUEIRA

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa 
da APP-SINDICATO no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca as/os trabalhadoras/es em 
educação pública da rede municipal de educação 
de Ortigueira-PR para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
25/11/2021, às 17h30min (dezessete horas e trinta 
minutos) em primeira convocação e às 18h (dezoito 
horas), em segunda convocação, no Rotary Clube, 
sito a Av. Brasil, 330, no Município de Ortigueira-
PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Recomposição da Direção Municipal; 3) 
Recomposição da Comissão de Gestão do Plano de 
Carreira; 4) Outros assuntos

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA IPIRANGA

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa 
da APP-SINDICATO no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca as/os trabalhadoras/es em 
educação pública da rede municipal de educação 
de Ipiranga-PR para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
26/11/2021, às 18h (dezoito horas) em primeira 
convocação e às 18h30min (dezoito horas e trinta 
minutos), em segunda convocação, no Teatro  
Municipal, sito a Rua  João Ribeiro da Fonseca, 955, no 
Município de Ipiranga PR, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 1) Informes; 2) debate sobre a revisão 
do estatuto e plano de cargos carreira e remuneração 
proposta pelo executivo; 3) Outros assuntos

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

Renato Feder fala em “aumento” 
para professores(as), mas esquece 
funcionários(as) e reposição da inflação
Há anos cobrando do Estado que cumpra a Lei, o que a APP e a categoria pedem é o mínimo de 
clareza e respeito. Informações objetivas e #DataBaseJá!

Em rápida declaração à RPC na última quar-
ta-feira (10), o empresário Renato Feder jogou 
lenha nas especulações de uma futura reposi-
ção salarial para a categoria.

Sem dar detalhes, falou em “aumento” para 
professores(as). É um termo equivocado; com 
os salários congelados há quase seis anos, 
os(as) educadores(as) precisariam de uma re-
posição de 25,44% apenas para zerar a defasa-
gem da inflação.

Mais grave: Feder não citou funcioná-
rios(as) de escola, como se não existissem ou 
não exercessem um papel fundamental na 
educação paranaense.

De todo, a declaração é confusa. Primeiro, 
Feder sugere que o “aumento” pode ocorrer 
ainda neste ano, o que iria de encontro às ve-
dações da LC 173. Depois, afirma que o projeto 
deve ser enviado à Assembleia em dezembro, o 
que empurraria qualquer alteração para 2022, 
não por acaso um ano eleitoral.

E a Data-Base? Não se sabe quando o gover-
no pretende sair da ilegalidade recompondo as 
brutais perdas salariais da categoria e do con-
junto do funcionalismo paranaense.

Também na última quarta, o líder do go-
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verno na Assembleia, deputado Hussein Bakri, 
mencionou a Data-Base e as progressões e pro-
moções de 2021 como projetos “a caminho”. 
Outra vez, uma declaração vaga.

Há anos cobrando do Estado que cumpra a 
Lei, o que a APP e a categoria pedem é o míni-
mo de clareza e respeito. Queremos informa-
ções objetivas sobre os planos do governo que 
afetam a vida pessoal e profissional dos nossos 
professores(as) e funcionários(as) de escola.

A educação não pode mais esperar. 
#DataBaseJá!
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