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O trágico acidente que chocou o Paraná e 
ceifou a vida de sete pessoas, incluindo seis co-
legas de luta, levou à transferência da pauta da 
Assembleia Estadual para o próximo sábado (20).

Desta vez, a Assembleia será online, com pri-
meira chamada às 8h30 da manhã. A inscrição de-
ve ser realizada pelo portal Minha Sindicalização, 
na aba “Inscrições” no menu à esquerda da tela.

A Assembleia debaterá o indicativo de para-
lisação e ato estadual no 30 de agosto, aprovado 
pelo Conselho Geral da APP no último dia 9, en-
tre outras pautas.

A data marca os 34 anos do massacre no 
Centro Cívico de Curitiba. De um lado, centenas 
de policiais, cavalos, cães e bombas a mando do 
então governador Beto Richa. Do outro, milhares 
de educadores(as) em greve por direitos, salário 
digno e melhores condições de trabalho.

Mas o massacre nunca parou. Além da me-
mória, a greve por tempo determinado trará co-
mo pautas a Data-Base – defasada em quase 40% 
-, o pagamento das promoções e progressões, o 
aumento da faixa de isenção do desconto previ-
denciário para aposentados(as) e a revogação da 
Reforma do Ensino Médio.

Outras deliberações que serão debatidas na 
Assembleia Estadual incluem a entrega de pro-
postas da categoria para os(as) candidatos(as) 
às eleições, intensificação do trabalho de base e 
ações diversas de comunicação.

A última assembleia  dias, foi encerrada pre-
cocemente devido ao trágico acidente que cei-
fou a vida de seis educadores(as) da delegação 
de Cambará, além do motorista da van, na BR-
376. A professora Maria da Graça de Oliveira con-
tinua internada.

Do luto à luta: APP-Sindicato convoca 
categoria para Assembleia online no 
próximo sábado
A inscrição deve ser realizada pelo portal Minha Sindicalização, na aba “Inscrições”

Confira os nomes das 
sete vítimas:

 Andreia Lemes Santana
(Funcionária de Escola / Agente Educacional I)

Aparecida Lucia da Cunha
(Funcionária de Escola / Agente Educacional II)

Ederson Camiloti
(Professor PSS da rede municipal)

Joana D´Arc Franco Bertoni
(Professora Aposentada)

Lucilene Prates Tomaz Saidler
(Agente Educacional II)

Silvia Regina Gomes
(Professora QPM educação especial)

Miguel Henrique de Souza Melo
(Motorista)

O trágico acidente da 
última semana levou à 
transferência da pauta 
da Assembleia Estadual 
da APP para esse 
sábado (20).
Desta vez, a Assembleia 
será online, com 
primeira chamada 
às 8h30 da manhã. 
A inscrição deve ser 
realizada pelo portal 
Minha Sindicalização, 
no site da APP.

ASSEMBLEIA ESTADUAL 
EXTRAORDINÁRIA

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 por 
plataforma virtual*, no dia 20 de agosto de 
2022, às 8h30min em primeira convocação 
e às 9 horas em segunda, para tratar da 
seguinte pauta:

1. Informes da pauta da categoria;
2. Mobilizações e Greve.

WALKÍRIA OLEGÁRIO MAZETO | Presidente

*Para participar fazer previamente o cadastro 
no Minha Sindicalização (www.appsindica-
to.org.br),  na aba “Inscrições”, “Inscrições 
assembleia”. A assembleia será realizada 
através da ferramenta de videoconferência.

“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.”

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 

TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MOREIRA SALES

A presidenta do Núcleo Sindical de Campo 
Mourão, da APP-SINDICATO, no uso de 
suas atribuições estatutárias e de acordo 
com o Regimento de Eleição das Direções 
Municipais resolve convocar os(as) traba-
lhadores(as) em educação pública da rede 
municipal de educação de Moreira Sales, 
para participarem da Assembleia Municipal 
Ordinária para a eleição da Direção Muni-
cipal, a ser realizada no dia 19/08/2022, às 
17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em 
primeira convocação e às 18h (dezoito ho-
ras), em segunda convocação, no Centro de 
Eventos Professora Fátima Ozanan, situada 
na  Av. João Teotônio Neto, s/n, Município de 
Moreira Sales/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) Mobilizações; 3) Greve. 

Silvana Aparecida Loch
Presidenta do Núcleo Sindical Campo Mourão


