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oNessa última semana, a APP-Sindicato esteve 

nas cidades de Guaratuba (PR) e Itapoá (SC). Isso 
foi por conta de  mais uma rodada do Coletivo de 
Aposentados(as) dos Núcleos Sindicais que, desta 
vez, levaram sindicalizados(as) aposentados(as) do 
Curitiba Norte, Metro Norte e Umuarama para uma 
semana de atividades recreativas e formativas.

Os encontros duram cinco dias e começaram em 
meados de novembro. A iniciativa busca incentivar o 
convívio social dentro do Sindicato e também propi-
ciar momentos agradáveis utilizando a estrutura da 
APP. “Foi uma iniciativa muito acertada e que tem 
gerado elogios. É muito proveitoso estarmos com 
nossos colegas, confraternizado e também trocan-
do informações sobre nossa carreira e o futuro da 
educação no país”, analisa a secretária de Aposen-
tados(as) da APP, professora Maria Adelaide Mazza.

Neste momento de mudança política,  aconteceu 
um momento formativo com a direção estadual (Se-
cretaria de Aposentados e Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos). A direção falou sobre como as notícias falsas 
disseminadas nas redes sociais podem prejudicar o 
dia a dia nas escolas e na sociedade, e também so-
bre o leilão de escolas que o governador Ratinho Jr 
faz no Paraná – e como isso pode afetar também as 
aposentadorias dos(as) educadores(as).

 “Vocês fazem parte de uma geração onde a pa-
lavra bastava. Mas hoje, infelizmente o que é dito em 
campanha não é cumprido depois da eleição pela 
maioria dos políticos. Precisamos de muita informa-
ção para conseguir entender o que é fato e o que é 
falso. E a APP é justamente um espaço onde pode-
mos checar informações, debater e construir nossas 
defesas”, comenta o coordenador da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, Adenilson Zanini.

Os Encontros dos Coletivos de aposentados con-
tinuam até dezembro, quando inicia a alta tempora-

Aposentados(as) de Curitiba e 
Umuarama participam de encontro 
nas Colônias de Praia
APP-Sindicato organiza atividades no litoral para estimular a convivência e a troca de 
informações sobre aposentadoria, carreira e educação

da (momento no qual a estadia é definida por sorteio 
devido a grande demanda). 

Você é sindicalizado(a) aposentado(a), e ficou 
interessado em participar dos Encontros nas Colô-
nias? Confira as próximas datas, as divisões por Nú-
cleos e entre em contato com a APP na sua região. 
Mas se você ainda não é sindicalizado(a), procure 
a APP mais próxima ou entre em contato pelo (41) 
2170-2500 por telefone ou mensagm no whatsapp 
e saiba as vantagens da sindicalização. Confira as 
datas dos próximos encontros:

Guaratuba
01/11 a 06/11 – NS Laranjeiras do Sul 
29/11 a 04/12 – NS Foz do Iguaçu
06/12 a 11/12 – NS Maringá
13/12 a 18/12 – NS Cambará

Itapoá
01/10 a 06/11 – NS Campo Mourão
22/11 a 27/11 – NS Irati
29/11 a 04/12 – NS Apucarana
06/12 a 11/12 – NS Curitiba Sul
13/12 a 18/12 – NS Cascavel

A iniciativa busca 
incentivar o convívio 
social dentro do 
Sindicato e também 
propiciar momentos 
agradáveis utilizando 
a estrutura da APP. 
“Foi uma ação 
muito acertada e 
que tem gerado 
elogios. É muito 
proveitoso estarmos 
com nossos colegas, 
confraternizado e 
também trocando 
informações sobre 
nossa carreira e o 
futuro da educação 
no país”, analisa 
a secretária de 
Aposentados(as) da 
APP, professora Maria 
Adelaide Mazza.

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
NS Cambará

O Presidente do Núcleo Sindical de Cambará no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/
as Trabalhadores em Educação Pública do Estado 
do Paraná da rede estadual e das redes municipais 
filiadas à APP-Sindicato, para Assembleia Regional 
Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de novembro 
de 2022, às 9h (nove horas) em primeira chamada e 
às 9h20 (nove horas e vinte minutos) em segunda 
chamada, a ser realizada na Sede do Núcleo Sindical 
da APP-Sindicato de Cambará, situado na Rua João 
Manoel dos Santos, nº 1303, centro, Cambará – PR, 
para tratar as seguintes pautas: 1) Informes; 2) 
Recomposição da Diretoria e Representantes de 
Base do Núcleo; 3) Outros assuntos. 

ELIAS CARLOS PANICHI 
Presidente NS de Cambará

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

DE SANTA MARIA DO OESTE 

A presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal 
de educação de Santa Maria do Oeste para 
participarem da Assembleia extraordinária, a ser 
realizada no dia 04 de Novembro de 2022, às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação, na Câmara Municipal, localizada na 
Rua Alexandre Kordiak, n° 87, Centro, no Município 
de Santa Maria do Oeste/PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Reajuste salarial 
da categoria;2)PSPN (piso salarial profissional 
nacional); 3) Paralização; 4) Outros assuntos. 

Jane Fátima de Almeida
Presidenta NS de Guarapuava

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS(OS) TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE BALSA NOVA

A Presidenta da App Sindicato – Núcleo 
Curitiba Metropolitana Sul convoca toda a 
categoria da Educação Municipal de Balsa Nova 
para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária da Educação que acontecerá no dia 
08 de Novembro de 2022, com a primeira chamada 
às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) e 
em segunda chamada às 18h (Dezoito horas) no 
local presencial de participação sendo na Escola 
Municipal lrmã Rosalina, endereçada na Rua 
Augusto Perussolo,514, São Caetano, Balsa Nova 
–Paraná. Para discutir coletivamente os seguintes 
pontos de pauta: 1) Constituição da Direção 
Municipal da App Sindicato;2) Substituição 
da representação municipal de Balsa Nova; 3) 
Votação de composição para o Conselho Municipal 
da Educação; 4) Votação de composição da 
comissão de estudos e debates do Plano de Cargos 
e Salários da Educação Municipal; 5) Votação da 
composição do Conselho Municipal do Fundeb 
(Gestão 2023-2027) e 6) Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta NS Curitiba Metropolitana Sul
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