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Moção de solidariedade da APP-Sindicato ao povo palestino

Curitiba, 21 de julho de 2014

A APP-Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública do Paraná manifesta 
publicamente solidariedade moral, política e humanitária ao Povo Palestino que está, há 
14 dias, sob o ataque das Forças Armadas de Israel. Até o momento o confl ito resultou 
na morte de 500 palestinos (entre estes 100 crianças). A grande maioria vítimas civis. 
Desde o dia 8, a escalada da violência tem aterrorizado a população que vive na faixa de 
Gaza, que está sob intenso bombardeio por parte de Israel. 

Mais uma vez, a APP expõe sua histórica posição em favor de uma Palestina livre e em 
paz para todos os povos, pelo respeito às identidades nacionais e às minorias e pela 
convivência pacífi ca entre todos e todas. Neste espírito, a entidade clama pelo fi m do 
genocídio cometido na Faixa de Gaza e pela restituição dos direitos civis aos palestinos. 
A comunidade internacional deve intervir de forma inequívoca contra as agressões des-
medidas perpetradas por Israel.

Porte de Escolas: APP defi ne 
por realização de encontro

Nesta terça-feira (22), foi realizada 
na sede da Secretaria de Estado da 
Educação (Seed) mais uma reunião da 
comissão de trabalho – formada pela 
APP-Sindicato e equipe da Secretaria 
- que discute o porte das escolas da 
rede pública estadual de ensino do Pa-
raná. Esta foi a terceira reunião do gru-
po e a direção da APP decidiu que rea-
lizará em breve (data será anunciada 
no portal da entidade) um seminário 
com diretores(as) de escola para reor-
ganizar a defesa da categoria sobre o 
item, bem como apresentar uma pro-
posta mais efetiva na comissão. 

De acordo com os(as) diretores(as) 
da APP presentes à reunião – Walkí-
ria Olegário Mazeto (Educacional) 
e Luiz Paixão da Rocha (Comunica-
ção) -, o objetivo é que seja elabora-
do um novo porte e que este esteja 
em consonância com as demandas 
reais das escolas. Para o sindicato, 
é fundamental que a proposta cons-
truída democraticamente com os(as) 
educadores(as) seja implantada em 
2015. A criação do grupo de trabalho 
foi um dos avanços alcançados na 
negociação da greve geral da educa-
ção, realizada em abril deste ano.

Objetivo é debater e reorganizar a defesa da categoria para 
um porte que atende as reais necessidades das escolas

AGENDA
Eleições APP: sorteio 
da ordem, na cédula, 
de candidatos ao CF 

A Comissão Eleitoral Estadual 
irá se reunir no dia 24 de ju-
lho de 2014 (quinta-feira), às 
9 horas, na Sede Estadual da 
APP-Sindicato (Avenida Igua-
çu, nº 880, Curitiba) para, en-
tre outras questões, realizar o 
sorteio para ordem da dispo-
sição na cédula de votação 
dos(as) candidatos(as) ao 
Conselho Fiscal (CF). Os(As) 
candidatos(as), representan-
tes de chapas, ou quem mais 
tiver interesse, poderão acom-
panhar este sorteio.


