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Aposentados(as): em reunião com
a ParanaPrevidência, APP defende
redução de desconto previdenciário

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO ESTADUAL

Foto: APP-Sindicato

Sindicato reivindica o aumento da faixa de isenção do desconto de três salários para R$ 7.087,00
A APP abriu conversações com a ParanaPrevidência para tentar reduzir as perdas salariais
dos educadores(as) aposentados(as). Na segunda-feira (25) líderes sindicais se reuniram com
o presidente da instituição, Felipe José Vidigal
dos Santos.
“Por que nós, aposentados(as), temos que
cobrir o déficit da Previdência? Por que estamos
sendo prejudicados? Os(as) educadores(as) são
os(as) que menos ganham, dentro do Poder Executivo. Por que nós temos que contribuir tanto,
enquanto o governo abre mão de receber R$ 17
bilhões em impostos de grandes empresas?”,
questionou a secretária de Aposentados da APP,
Adelaide Mazza Correia.
O Sindicato reivindica o aumento da faixa de
isenção do desconto previdenciário para aposentados(as), que passaria de três salários mínimos
(R$ 3.636,00) para o teto do INSS (R$ 7.087,00). A
mudança custaria R$ 300 milhões por ano para
beneficiar todos(as) os(as) servidores(as) aposentados(as), não apenas os educadores(as).
Hoje os(as) aposentados(as) contribuem
com 14% sobre o valor que ultrapassar três salários mínimos.
O presidente da instituição afirmou a continuidade do déficit atual e projetado, o que impossibilitaria alterar a faixa de isenção neste momento.
A APP defende que o governo Ratinho Jr tem
recursos suficientes para desonerar os aposentados, pois encerrou 2021 com R$ 11 bilhões em
caixa e com R$ 7 bilhões para gastar como quiser.
Enquanto arrocha os(as) aposentados(as), Ratinho liberou grandes empresas de pagarem R$ 17
bilhões em impostos nesse ano.
Tereza Lemos apontou a situação de penúria
dos(as) servidores(as) estaduais, que amargam
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A presidente da APP-Sindicato convoca os membros
do Conselho Estadual da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual*, no
dia 09 de agosto de 2022, às 18h30min, para tratar da
seguinte pauta:
1. Informes da pauta da categoria;
2. Mobilizações e Greve;
3. Regimento das Colônias de Praia da APP-Sindicato Temporada 2022/2023;
4. Outros Assuntos.
* O endereço eletrônico de acesso à reunião será enviado
aos(às) conselheiros(as) eleitos(as) no ano de 2021 e
credenciados(as) pelos Núcleos Sindicais.
WALKÍRIA OLEGÁRIO MAZETO
Presidenta da APP-Sindicato

ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato relembra em reunião sua contrariedade à Reforma da Previdência e cobra revisão do desconto dos(as) aposentados(as)

“O que nós
queremos é que a
ParanaPrevidência
nos entenda e nos
ajude a resolver
esse problema
que os nossos
aposentados estão
enfrentando. Não
é possível que
eles continuem
tendo que pagar a
Previdência do jeito
que têm pago. Nós
temos cálculos que
apontam que isso
é possível”, Tereza
Lemos, professora
e dirigente da APPSindicato

perdas salariais de 36%, e ressaltou que a situação
dos(as) aposentados(as) é ainda pior. “Eles tiveram
um achatamento significativo no salário, num contexto em que o custo de vida está muito alto. O pessoal que está na ativa tem o auxílio transporte, que
de alguma forma ajuda, eles têm também o GTE
que o governo criou recentemente (R$ 800). Nossos
companheiros aposentados não têm isso”, explicou.
Além da APP, outros sindicatos buscam mudar a
faixa de isenção do desconto. Ainda nesta semana, a
coordenação do Fórum das Entidades Sindicais (FES)
deve reunir-se com o presidente para debater o tema.
Votação às escondidas
Os(as) servidores(as) foram contra a reforma
da Previdência feita em 2019 por Ratinho Jr, lembrou Tereza. “Éramos contrários, estávamos na
frente do Palácio protestando e, mais uma vez,
o governo foi votar às escondidas na Ópera de
Arame. Foi lá que votaram essa reforma, contra
a vontade dos servidores. Continuamos com essa
contrariedade”, disse.

A presidente da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná da rede
estadual e das redes municipais filiadas para assembleia
estadual extraordinária, a ser realizada no dia 13 de agosto de 2022, às 10h30min em primeira convocação e às 11
horas em segunda, na Sede Estadual da APP-Sindicato,
Av. Iguaçu, 880, Curitiba, - PR, com a seguinte pauta:
1. Informes da pauta da categoria;
2. Mobilizações e Greve.
WALKÍRIA OLEGÁRIO MAZETO
Presidenta da APP-Sindicato
* Não esquecer de trazer para o credenciamento da
Assembleia Estadual o comprovante de sindicalização
(contracheque, recibo ou extrato bancário, onde conste o
desconto da mensalidade da APP) – Artigo 21 do Estatuto.
“Art. 21. Assembleia Estadual é instância soberana
de deliberação da APP-Sindicato, ressalvadas as
competências do Congresso Estadual.
§ 1º. A Assembleia Estadual é constituída pelos/as
sindicalizados/as admitidos/as no mínimo 30 (trinta) dias
antes da sua realização e quites com suas mensalidades;
§ 2º. As decisões da Assembleia Estadual devem
ser tomadas por maioria simples dos votos dos/as
sindicalizados/as presentes.”

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
QUERÊNCIA DO NORTE
A presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias
resolve convocar os(as) trabalhadores(as) em educação
pública da rede municipal de educação de Querência do
Norte para participarem da Assembleia extraordinária
no dia 06/08/2022, às 9h (nove horas) em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta minutos), em
segunda convocação, no Auditório Padre Chico, s/n°,
no Município de Querência do Norte/PR, e no formato
virtual (link a ser divulgado), a fim de deliberar acerca
da seguinte pauta:
1. informes;
2. Negociações com administração municipal e vereadores;
3. Mobilizações / greve;
4. Outros assuntos.
Maria Julia Nunes da Rocha
Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí
APP-Sindicato

