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toEducadores(as) de todo o Paraná reúnem-se, 
no próximo sábado (13), para debater a pauta 
da categoria e organizar os rumos da luta em 
defesa da escola pública e dos direitos dos(as) 
trabalhadores(as).

É a primeira Assembleia Estadual presencial 
desde o início do período pandêmico. O evento 
encerrará as atividades da 8ª Conferência Esta-
dual da Educação, e terá a primeira chamada às 
10h30, na sede da APP-Sindicato em Curitiba (Av. 
Iguaçu, 880, Rebouças).

Além dos(as) delegados(as) da Conferência, a 
Assembleia é aberta a todos(as) os(as) sindicali-
zados(as). Interessados(as) em participar devem 
contatar o seu Núcleo Sindical para vir à capital, 
trazendo documento de identificação e compro-
vante de sindicalização.

Em pauta, a mobilização do dia 30 de agos-
to e a luta da categoria no período eleitoral, cru-
cial para definir o cenário dos próximos quatro 
anos. Na noite de terça (9), o Conselho Estadual 
da APP debaterá as propostas que serão levadas 
para a Assembleia.

Os preparativos para a etapa estadual da 8ª 
Conferência de Educação da APP-Sindicato es-
tão a todo vapor. 

8ª Conferência Estadual da APP

O evento, que ocorre nos dias 12 e 13 de agos-
to em Curitiba, é o ponto culminante do ciclo de 
debates iniciado em março deste ano. 

Após a publicação do Caderno de Debates, 
conferências regionais e livres reuniram educado-
res(as) de todo o estado para contribuir com emen-
das à redação. 500 delegados(as) foram eleitos(as) 
e representarão a categoria na etapa estadual.

O texto final deve trazer as propostas dos(as) 
trabalhadores(as) da educação pública para 
os(as) candidatos às eleições deste ano.

APP realiza a primeira Assembleia 
Estadual presencial desde a pandemia
Evento ocorre no encerramento das atividades da 8ª Conferência Estadual de Educação

O evento ocorrerá na sede estadual da APP-
-Sindicato. A Secretaria de Administração e Pa-
trimônio do Sindicato está realizando diversas 
reformas na estrutura para melhor atender 
os(as) educadores(as). 

Para a Conferência, o Caderno de Emendas 
foi atualizado com mais de 382 emendas, incluí-
das após o amplo debate nos 29 Núcleos Sindi-
cais a partir das Conferências Regionais e Confe-
rências livres. 

Segundo Vanda Santana, Secretária Educa-
cional da APP-Sindicato, todas as sugestões de-
verão ser discutidas, uma vez que foram elabo-
radas com o objetivo de construir uma educação 
pública humanizadora e de qualidade.

“O resultado da Conferência será apresenta-
do aos candidatos e candidatas que disputarão 
as eleições em outubro deste ano, com o objeti-
vo de intervirmos nas políticas educacionais em 
nosso Estado, por uma Educação Humanizadora”, 
aponta a Secretária.

Entre os eixos que serão debatidos nesta Con-
ferência estão Valorização, Formação e Condições 
de Trabalho dos(as) Trabalhadores(as), Organiza-
ção Curricular na Educação Básica e Inclusão, Di-
versidade e Igualdade.

Além dos(as) 
delegados(as) 
eleitos(as) que 
representarão todas 
as regiões do Paraná 
na Conferência, a 
Assembleia será 
também aberta a 
todos(as) os(as) 
sindicalizados(as). 
Professores(as) 
e funcionários 
de escola que 
tiverem interesse 
em participar 
devem contatar 
o seu Núcleo 
Sindical, apresentar 
documento de 
identificação e 
comprovante de 
sindicalização.

Expectativa é de pelo menos 800 educadores(as) participem do evento

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA FÁTIMA

A Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/
as em Educação Pública da rede municipal de Educação de 
Nova Fátima, para Assembleia Extraordinária a ser realizada no 
dia 12/08/2022, às 16h45 (dezesseis horas e quarenta e cinco 
minutos) em primeira chamada e às 17h15(dezessete horas e 
quinze minutos) segunda chamada, na Biblioteca da Escola 
Municipal Maria Pura Fraiz, localizado na Rua Pioneiro João 
Quani, nº706, Centro, no Município de Nova Fátima/PR, com a 
seguinte pauta:  1) Informes Gerais; 2) Votação sobre a greve; 
e 3) 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 CAMPINA DO SIMÃO

A presidente do Núcleo Sindical de GUARAPUAVA, da 
APPSINDICATO, 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 Campina do 
Simão, para participarem da Assembleia Municipal Ordinária 
para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
18/08/2022, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação 
e às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, a qual ocorrerá na Escola Vital Brasil, Rua 
Norberto Barbosa, Nº 2235, Bairro Vila Vieira, Campina do 
Simão – 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) FUNDEB 3) PSPN 
(Piso Salarial Profissional Nacional).

Jane Fátima de Almeida
Presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO OESTE

 A presidente do Núcleo Sindical de GUARAPUAVA, da 
APPSINDICATO, 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 Santa Maria do 
Oeste, para participarem da Assembleia Municipal Ordinária 
para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
19/08/2022, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em 
primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação, a qual ocorrera na Câmara Municipal, Rua 
Alexandre Kordiak, Nº 87, Bairro centro, Santa Maria do Oeste 
– PR , a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 
2) FUNDEB; 3) PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional); 4) 
Definição de Paralisação; 5) Demais demandas.

Jane Fátima de Almeida
Presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava

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

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONCADOR

A presidente do Núcleo Sindical de CAMPO MOURÃO, da 
APPSINDICATO, 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 Campina do Simão, para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição 
da Direção Municipal, a ser realizada no dia 12/08/2022 de 
forma híbrida às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em 
primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação,na Câmara de Vereadores, situada na Rua São 
Paulo, n° 769, no Município de  Roncador/Pr, e também 
pelo ZOOM MEETING para deliberarem 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) Avaliação da 
contraproposta feita pela prefeitura; 3) Greve; e 4) Mobilizações.

Silvana Aparecida Loch
Presidenta do Núcleo Sindical de Campo Mourão

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


