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A novidade é fruto de parceria do Sindicato com o Instituto Res Pública e a CULT! produções

Erasmo Carlos em Curitiba: sindicalizados(as) da 
APP terão acesso à pré-venda com desconto
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A Secretaria de Assuntos Jurídicos da APP-Sin-
dicato trabalha para impugnar o edital, mas todo 
e qualquer candidato pode e deve ingressar com 
um pedido individual de impugnação.O prazo pa-
ra realizar o pedido iniciou nesta segunda-feira (6) 
e termina na sexta (10). 

No site do Sindicato, há uma matéria elencan-
do ponto a ponto quais quais as contrariedades 
da APP para com o edital e também um modelo 
para quem desejar entrar com um recurso (deve 
ser  preenchido e enviado para o e-mail atendi-
mento@institutoconsulplan.org.br)

O pedido deve identificar o item/subitem 
questionado e fundamentar cada crítica. O Sindi-
cato disponibiliza no site dois modelos; um pré-
-preenchido, já com apontamentos jurídicos, e 
um modelo genérico, pois é importante que cada 
educador(a) leia a totalidade do edital e elabore 
questionamentos próprios, considerando as es-
pecificidades da sua disciplina.

A APP segue na luta pela revogação do edital e 
defende a retomada da seleção dos(as) docentes 
com base nos títulos acadêmicos e tempo de ex-
periência, sem custos extras para o Estado e sem 
taxa de inscrição para os(as) PSSs.

Lenda viva da música brasileira, Erasmo Carlos desembar-
ca em Curitiba no dia 16 de setembro para embalar o Teatro 
Guaíra com os sucessos da jovem guarda. Sindicalizados(as) 
da APP terão acesso à pré-venda com preço especial já a par-
tir do dia 13 de junho.

A novidade é fruto de uma parceria entre o Sindicato, o 
Instituto Res Publica (IRP) e a produtora CULT!, firmada na 
tarde desta sexta (3) em reunião com Ramon Prestes Bentive-
nha, diretor do IRP, a presidenta Walkiria Mazeto e o assessor 
da Secretaria de Formação e Cultura da APP, Edmilson Leite.

O benefício é o primeiro fruto da parceria, que deve se es-
tender para outras produções culturais. “O Sindicato tem, de 
longa data, uma relação com a cultura que precisa ser forta-
lecida. A fruição cultural enriquece a educação e pode e deve 
caminhar lado a lado das lutas da categoria”, avalia Walkiria 
Mazeto.

O IRP e a CULT! também produzem o show do músico Gil-
berto Gil em outubro deste ano, além de iniciativas como o 
intercâmbio entre assentados(as) do MST e a música erudita. 
“Nós trabalhamos na perspectiva de aproximar a cultura e mo-

vimentos sociais, com atrações que dialogam com o público 
progressista, por isso é tão importante encontrar portas aber-
tas em um sindicato como a APP”, explica Ramon.

A pré-venda deve ocorrer entre os dias 13 e 24 de junho. 
Mais detalhes, incluindo o preço promocional, serão divulga-
dos em breve nos canais do Sindicato.

Edital PSS: o que a APP está fazendo 
e o que você pode fazer
O prazo para pedidos de impugnação iniciou nesta segunda-feira e termina na sexta. Disponibilizamos 
um modelo de recurso a ser preenchido e enviado

A realização de prova não resultou em qual-
quer melhoria para a qualidade do processo ou 
da educação pública, onera o Estado e os(as) can-
didatos(as), gera atraso nas contratações e apro-
funda o grave déficit de trabalhadores(as) na rede, 
além de servir de álibi para a continuidade da não 
realização de concursos públicos.

Por fim, o alto investimento, de R$ 5,7 mi-
lhões, não se justifica, pois os(as) seleciona-
dos(as) são profissionais que já atuam no Estado.

A APP luta há anos em 
todos os espaços contra a 
aplicação de Prova PSS. 
Nem a greve de fome e as 
inúmeras ações na Justiça 
demoveram o governo. 
Qualquer mudança 
efetiva só vai ocorrer com 
luta e pressão” Elio Silva, 
professor PSS e secretário 
de Finanças da APP-
Sindicato.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da 
rede municipal de educação de Ribeirão do Pinhal para 
participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no 
dia 13/06/2022, às 16h45 (dezesseis horas e quarenta cinco 
minutos) em primeira convocação e às 17h15 (dezessete 
horas e quinze minutos), em segunda convocação, no Salão 
Divino Espírito Santo, Lar Dom Pedro Filipak no Município de 
Ribeirão do Pinhal/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta:1) Informes; 2) Negociação com Executivo; 3) Piso do 
Magistério;e 4) Outros Assuntos Pertinentes a Categoria.

Helena Aparecida Batista do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE IPIRANGA 

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa 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 Ipiranga para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para 
a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
10/06/2022, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em primeira convocação e às 18h horas (dezoito horas) em 
segunda convocação, no Teatro Municipal, localizado na 
Rua João Ribeiro da Fonseca s/n°, no Município Ipiranga/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; 2) Debate PSPN; e 
3) Mobilização, Paralisação e Greve.

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMPERE

A presidente do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da 
rede municipal de educação de Ampere para participarem da 
Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 10/06/2022, 
às 18h (dezoito reais) em primeira convocação e às 18h30 
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
naCâmara de Vereadores,localizado na Rua Maringá, n°287, 
Centro,no Município de Ampere/PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta:1) Informes das Negociações; 2) 
Mobilização/Greve; 3) Troca de Direção; e 4) Outros Assuntos .

ELIANE FIGURA
Presidente do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DAS/OS 

TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URAÍ

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública 
da rede municipal de educação de Uraí para participarem 
da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 
10/06/2022, às 16h45 (dezesseis horas e quarenta cinco 
minutos) em primeira convocação e às 17h15min (dezessete 
horas e quinze minutos), em segunda convocação, no 
Escola Municipal Dr. João Ribeiro Jr Rua Rio de Janeiro 
710no Município de Uraí/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,1) Informes; 2) Negociação com Executivo; 
3)Piso do Magistério;4)Aclamação da Representante 
Municipal da Direção Regional; e 5) Outros Assuntos 
Pertinentes a Categoria.

Helena Aparecida Batista do Nascimento
Presidente de Cornélio Procópio

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Um dos precursores do rock nacional estará em Curitiba para show 
com canções antigas e inéditas


