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O Paraná parou: mobilização histórica e
paralisações em todo o estado marcam
a retomada das ruas

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DAS(OS) TRABALHADORAS(ES) EM
EDUCAÇÃO DAS SEGUINTES REDES MUNICIPAIS:
ALTO PARAÍSO
O presidente do Núcleo Sindical de Umuarama da APP-SINDICATO, no
uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o Regimento de
Eleição das Direções Municipais resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de educação de ALTO
PARAÍSO/PR para participarem da Assembleia Municipal Ordinária
para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 17/05/2022,
às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos ) em primeira convocação
e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, Escola Municipal 9
de Maio, na Rua Rita Helena Garcia Melo , no Município de Alto Paraíso/
PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Constituição da
Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria. Em
ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Extraordinária, a fim
de deliberar acerta da seguinte pauta: 1) Piso Salarial.
Foto: Giorgia Prates (Brasil de Fato/PR)

A força da mobilização possibilitou uma reunião com o governo, que até então ignorava os pedidos das
entidades sindicais para negociar. Saiba como foi.
Educadores(as) paralisaram suas atividades em escolas de todo o Paraná e uma multidão tomou as ruas
da capital. Dezenas de atos descentralizados também
ocorreram em diversas regiões do estado, reunindo trabalhadores(as) que não puderam vir a Curitiba.
Centenas de escolas aderiram totalmente à greve e ao menos 5 mil pessoas participaram da marcha
na capital, em uma data simbólica pelo duplo sentido
histórico: o 29 de abril de 2015, quando o governo Beto
Richa agrediu brutalmente milhares de servidores(as),
e a semana de aniversário da APP-Sindicato, que completou 75 anos no dia 26.
Além de professores(as) e funcionários(as) da ativa
e aposentados(as), estudantes e servidores(as) da saúde, das forças de segurança, do judiciário e outras áreas
engrossaram a luta por data-base, respeito, direitos e o
fim do massacre promovido pelo governo Ratinho Junior.
A força da mobilização possibilitou uma reunião
com o governo, que até então ignorava os pedidos das
entidades sindicais para negociar. “Apresentamos a
pauta que nos unifica enquanto servidores públicos
estaduais, com quatro pontos”, afirmou a presidenta
da APP, Walkiria Mazeto, após a reunião.
“Mas não podemos nos enganar. Qualquer possibilidade de avanço depende da continuidade da luta e da
mobilização da categoria”, complementa.
Os quatro pontos da pauta básica são o pagamento de 15,39% de reajuste salarial em maio; a redução
do teto de contribuição dos aposentados(as) à Previdência; o destravamento de promoções, progressões,
anuênios e quinquênios; e que não seja lançada falta
no dia de mobilização.
Os 15,39% de reposição salarial é o somatório da
data-base de 12% desse ano, mais 3,39% devidos pelo Governo desde 2015. “Esses percentuais recompõe
partem da dívida que o Estado tem conosco”, resume
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Walkiria. As perdas salariais dos servidores já chegam
a 34%, despois de seis anos sem reajuste.
O Fórum Estadual dos Servidores( FES) apresentou
estudos que comprovam a capacidade do Governo de
pagar nesse ano o reajuste reivindicado. “Teremos nova reunião em no máximo em 15 dias, para confrontar
números e em maio garantir a nossa data base”, diz a
presidenta da APP.
Walkiria afirma que é importante manter a categoria mobilizada, para garantir o pagamento da data-base. “Isso é importante para terminar maio com nossa
data-base garantida”, explica. “Há travas eleitorais este ano, que dificultam zerar toda a dívida do Governo
com a data-base, mas precisamos garantir a implantação daquilo que é possível: os 12% desse anos mais os
3,39% que já tem lei prevendo o pagamento”, detalha.

Clodoaldo B. Antunes | Presidente Núcleo Sindical de Umuarama
IRETAMA
A presidenta do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APPSINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal
de educação de IRETAMA-PR para participarem da Assembleia
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 13/05/2022, às 18h
(dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30 (dezoito horas
e trinta minutos) em segunda convocação, na modalidade online
via plataforma ZOOM. Para deliberarem acerca da seguinte pauta:
1) Informes; 2) Mobilizações; 3) Greve.
Silvana Aparecida Loch | Presidenta do Núcleo de Campo Mourão
PATO BRANCO
A presidenta do Núcleo Sindical de Pato Branco da APP-SINDICATO, no
uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o Regimento de
Eleição das Direções Municipais resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de educação de PATO
BRANCO para participarem da Assembleia Municipal Ordinária para
a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 13/05/2022, às
17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação
e às 18h (dezoito horas) em segunda convocação, no Auditório da
APP-Sindicato localizado na Rua Silvio Vidal, n° 720, no Município
de Pato Branco/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)
Constituição da Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da
categoria. Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal
Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes
gerais; 2) Elevação de Nível; 3) Plano de Carreira.
Diuliana C. Baratto | Presidenta do Núcleo Sindical de Pato Branco
JACAREZINHO
O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-SINDICATO,
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o
Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve convocar
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal
de educação de JACAREZINHO para participarem da Assembleia
Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser
realizada no dia 06/05/2022, às 17h00 (dezessete horas ) em primeira
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em
segunda convocação, na APP-Sindicato de Jacarezinho, localizada
na Rua dois de abril, nº 812, Centro, no Município de Jacarezinho-PR,
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Constituição e Eleição
da Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria.
Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Extraordinária, a
fim de deliberar acerta da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Negociação
com prefeito; 3) Mobilizações da Categoria; 4) Outros Assuntos.
Roberto P. Junior | Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho
BARRA DO JACARÉ - Filiação da categoria à APP-Sindicato.
O presidente do Núcleo Sindical de Cambará da APP-SINDICATO, no uso
de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de educação de Barra do
Jacaré para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada
no dia 06/05/2022, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação e às
18h15 (dezoito horas e quinze minutos), em segunda convocação, no
Centro Cultural Professora Avanir Vicente de Sant’Anna, localizado na
Rua Paraná, n° 123, Centro, no Município de Barra do Jacaré/PR, a fim
de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Filiação da categoria à APPSindicato; 2) Constituição e Eleição da Direção Municipal Provisória;
3) Definição das mensalidades da categoria.
Elias Carlos Panichi | Presidente do Núcleo Sindical de Cambará

disponível no link: https://forms.gle/6zyaE6TqY3xeYT986
Pauta: Informes; 1. Leitura e aprovação do Regimento Interno; 2. Plataformização. 3.
Educação Especial; 4. Ourtos Assuntos.

CALIFÓRNIA
O presidente do Núcleo Sindical de Apucarana da APP-SINDICATO,
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o
Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve convocar
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de
educação de Califórnia para participarem da Assembleia Municipal
Ordinária para a Eleição Provisória da Direção Municipal, a ser
realizada no dia 06/05/2022, às 17h45 (dezessete horas e quarenta e
cinco minutos) em primeira convocação e às18h15 (dezessete horas
e quinze minutos), em segunda convocação, na Rua Dezessete de
Dezembro, n°149, no Município de Califórnia-PR, a fim de deliberar
acerca da seguinte pauta: 1) Constituição da Direção Municipal
Provisória; 2) Aprovação do Regimento Específico de Funcionamento
da Direção Municipal Provisória; 3) Definição das mensalidades
da categoria; 4) Eleição das/os integrantes da Direção Municipal
Provisória. Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia
Municipal Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:
1) Informes; 2) Negociações; 3) Mobilizações; 4) Outros Assuntos.

Laerci Jansen Rodrigues Filho | Presidente do Núcleo Sindical Curitiba Norte

Arildo F. de Castro | Presidente do Núcleo Sindical de Apucarana

EDITAL DE CONVOCAÇÃO | Reunião do Conselho Regional Ampliado
O presidente do Núcleo Sindical Curitiba Norte, Laerci Jansen Rodrigues Filho, no uso de
suas atribuições, convoca todos(as) representantes de base e representantes de escola para
uma Reunião do Conselho Regional Ampliado, que será realizada no dia 07 de maio de 2022
(sábado) às 08h30, no Auditório da APP Estadual, na Av. Iguaçu, 880. As inscrições devem
ser realizadas até as 15:00 (quinze horas) da sexta-feira, dia 06/05, através do formulário,

