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EEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE JACAREZINHO/PR

O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-
SINDICATO no uso de suas atribuições estatutárias convoca 
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede 
municipal de educação de Jacarezinho/PR para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada 
no dia 18/01/2022, às 17h (dezessete horas) em primeira 
convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 
em segunda convocação, na APP Sindicato, sito a Rua  Dois 
de Abril ,812,Centro no Município de Jacarezinho/PR, a 
fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) 
Judicialização de índices do reajuste em anos anteriores; 3) 
Outros Assuntos. 

Roberto Potzik Junior | Presidente – NS Jacarezinho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

APP debate resolução de 
distribuição de aulas e outros 
temas com a Seed
Além da distribuição, hora-aula, PDE, progressões e promoções e faltas da greve foram alguns dos temas em pauta.
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Dirigentes da APP Sindicato reuniram-se nesta 
segunda-feira (10) com diretores da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed), em Curitiba. O ponto 
central do encontro foi a resolução de distribuição 
de aulas. A APP detalhou e reiterou o pedido de al-
teração em 15 itens da resolução, como solicitado 
em ofício protocolado na semana passada. 

O Sindicato também defendeu, mais uma vez, a 
implantação da hora-aula conforme a Lei para pro-
fessores(as), pedagogos(as) e readaptados(as). Ou-
tro tema debatido foi a retomada do PDE (Programa 
de Desenvolvimento Educacional). De acordo com a 
Seed, o edital deve ser publicado no fim deste mês.

Os(as) representantes da categoria também co-
braram da Seed os pagamentos das progressões e 
promoções de 2021.

Ficou acertado que não haverá desconto dos 
três dias da greve de dezembro. O(a) educador(a) 
que levar falta ou tiver algum desconto deve en-
trar em contato com seu Núcleo Sindical. A Seed 

também apresentou na reunião um programa de 
teleatendimento psicológico e psiquiátrico para a 
categoria e alunos(as) acima de 12 anos, em parce-
ria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Essa é uma demanda histórica da categoria, 
que tem mais de 9 mil profissionais afastados em 
tratamento médico, segundo a própria Secretaria 
de Educação. 

A APP entende que parte significativa dos profis-
sionais em licença-saúde se deve às duras condições 
de trabalho, deterioradas pela constante pressão 
por resultados, sobrecarga, ataques a direitos e fal-
ta de uma política humanizada de atenção à saúde 
dos(as) trabalhadores(as).

A agenda com a Seed foi a primeira da nova di-
reção da APP, empossada em dezembro. Represen-
taram o Sindicato a presidenta Walkiria Mazeto; a 
secretária de Assuntos Jurídicos, Marlei Fernandes; 
a secretária Educacional, Vanda Santana; e a secre-
tária de Comunicação, Cláudia Gruber.

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:

A Seed também 
apresentou na reunião 
um programa de 
teleatendimento 
psicológico e 
psiquiátrico para a 
categoria e alunos(as) 
acima de 12 anos, 
em parceria com a 
Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). 

A inscrição é realizada no portal 
Minha Sindicalização e o sorteio será 
realizado no dia 9 de fevereiro.

Os(as) educadores(as) sindicalizados(as) já podem 
se inscrever para o sorteio de vagas nas colônias de praia 
de Guaratuba e de Itapoá durante o período de Carnaval 
– de 25 de fevereiro a 2 de março de 2022. 

As inscrições devem ser feitas no portal Minha Sin-
dicalização, no site da APP, e o sorteio será realizado no 
dia 9 de fevereiro.

Cada apartamento nas Colônias tem uma cama de 
casal e um beliche. A diária por pessoa é de R$ 40, a se-
rem pagos nos via boleto ou pix. Cada associado(a) po-
de levar até três pessoas. 

As inscrições começaram no dia 20 de dezembro e 
seguem até 7 de fevereiro. Para melhor receber os hós-
pedes, a APP-Sindicato investiu mais de R$ 100 mil em 
reformas e manutenção das colônias de Itapoá e Gua-
ratuba, incluindo jardinagem, pintura e readequações 
em geral. As colônias têm localização privilegiada, de 
frente para o mar.

A direção estadual da APP reforça que o funciona-
mento das Colônias respeita toda a legislação sobre se-
gurança sanitária, a fim de garantir o conforto e segu-
rança dos(as) sindicalizados(as) e familiares. Para entrar 
nas Colônias, os(as) adultos(as) terão que apresentar 
comprovante de vacinação contra Covid-19.

Inscrições para vagas 
nas colônias de praia 
no Carnaval vão até 7 
de fevereiro


