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Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Secretário de Formação Política-Sindical e Cultura], Celso José dos Santos [Secretário de Assuntos Municipais], Clau Lopes [Secretário Executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Claudinei Pereira [Secretário Executivo de Comunicação], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo Educacional], Elizamara Goulart Araújo [Secretária de Sindicalizados(as)], Joana Darc Franco Bertoni [Secretária 
Executiva de Saúde e Previdência], Joselisa Teixeira de Magalhães [Secretária de Política Social e Direitos Humanos], Lirani Maria Franco [Secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Secretário de Comunicação], Marcia Aparecida de Oliveira Neves [Secretária Executiva de Assuntos Municipais], Maria Madalena Ames [Secretária de Administração e Patrimônio], Mario Sergio Ferreira de Souza [Secretário de Assuntos 
Jurídicos], Nádia Brixner [Secretária de Funcionários(as)], Paulo Sérgio Vieira [Secretário Executivo de Formação Política-Sindical e Cultura], Ralph Charles Wendpap [Secretário de Saúde e Previdência], Simone Checchi [Secretária de Política-Sindical], Taís Mendes [Secretária Educacional], Tereza Lemos [Secretária de Organização], Valci Maria Matos [Secretária de Aposentados(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças]. 
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CHEGA DE RACISMO! 
JUVENTUDE NEGRA VIVA 

É POTÊNCIA! 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
E COMBATE AO RACISMO DA APP SINDICATO

A cada 23 minutos um(a) jovem 
negro(a) é assassinado(a) no Brasil.

Em 2015, mais de 59.000 pessoas foram assassinadas em 
nosso país, Destas mais de 30.000 são jovens entre 15 e 29 
anos e, desse total, 72% são negros(as).

Devemos parar esse projeto de genocídio anti-negro no 
Brasil! O primeiro passo é nos juntarmos para pedir um 
plano nacional de redução de homicídios direcionado para 
o controle da venda e circulação de armas no Brasil, o 
combate ao uso desproporcional da força por agentes do 
Estado e a construção de agendas de políticas públicas 
nos âmbitos federal, estadual e municipal voltadas para o 
combate ao racismo e as desigualdades sociais que afetam 
diariamente jovens negros e negras no Brasil.

Basta de genocídio!
Basta de racismo!
Eu quero ver o(a) Jovem Negro(a) Vivo(a)!

1947 – Criação da APP – Associação dos Professores do Pa-
raná e que se tornou sindicato em 1989;

1994 – V Congresso Estadual, nova diretoria inclui os debates 
de gênero, homossexualidade, das lutas contra o racismo, nas 
discussões e sobre AIDS.
 
1995 – I Seminário “Educação, Gênero, Raça e Classe”. For-
mação do Coletivo contra a discriminação Racial e de Gênero 
da APP, que mais tarde se divide em Coletivo Estadual de 
Combate ao racismo e Coletivo Feminista da APP Sindicato.

1996 – Em Curitiba, APP e CNTE realizam o I Encontro Antir-
racismo de Trabalhadores em Educação da CNTE e criam o 
Coletivo Nacional Dalvani Lellis de Combate ao racismo da 
Confederação.

2005 – APP Sindicato juntamente com o Movimento Negro, 
SEED e outras organizações da sociedade civil criam o FPE-
DER – PR (Fórum Permanente de Educação e Diversidade 
Étnico Racial do Paraná). E faz parte da coordenação até os 
dias de hoje.

2007 – No X Congresso foi criada a Secretaria de Gênero e 
Igualdade Racial.

2012 – Durante o XI Congresso Estadual a Secretaria de 
Gênero e Igualdade Racial que já fazia os debates sobre 
diversidade sexual passa a se chamar Secretaria de Gênero, 
Relações Étnico Raciais e Direitos LGBT.

2013 – Realização do Seminário Por uma escola sem racismo 
com objetivo de preparar as trabalhadoras e trabalhadores da 
educação no debate contra o racismo e fortalecer as ações 
de enfrentamento às diversas formas de violências.

2016 – Com intuito de reforçar o posicionamento da APP 
Sindicato diante dos ataques sofridos contra os Direitos Hu-
manos, é realizado o Seminário Estadual Por uma Escola sem 
machismo, sem racismo e sem LGBTfobia.

2016 – No XII Congresso Estadual a Secretaria de Gênero, 
Relações Étnico Raciais e Direitos LGBT se desmembra e, a 
partir daí foram criadas a Secretaria de Promoção da Igual-
dade Racial e Combate ao racismo e a Secretaria da Mulher 
Trabalhadora e Direitos LGBT. 

Contato: 
Secretaria de Promoção de Igualdade Racial  
e Combate ao Racismo 
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Fonte: https://www.geledes.org.br

Mulheres negras são hoje, no Brasil mais de 23% da popu-
lação, segundo o Instituto Búzios. Ser mulher e negra em 
uma sociedade culturalmente machista e racista é um de-
safio cotidiano para tantas trabalhadoras brasileiras. A luta 
travada por estas mulheres, para ter sua identidade negra 
valorizada; por ter seu corpo respeitado; por ter a liberda-
de estética de utilizar seus cabelos como se sente bonita, 
sem imposição de um padrão branco e eurocêntrico. 

Mulheres negras são referência na luta contra um sistema 
patriarcal e racista e muitas delas invisibilizadas na his-
tória. Mas temos Dandara, Tereza de Benguela, Beatriz 
Nascimento, Enedina Alves Marques, Elza Soares, Cidinha 
da Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Carolina 
Maria de Jesus, Nilma Lino Gomes e tantas outras que 
inspiram e reconstroem a esperança em uma sociedade 
livre da violência contra as mulheres, contra a população 
negra, LGBT, de comunidades tradicionais e todas as ou-
tras formas de opressão.
“Mulheres Negras vocês são a esperança da liberdade”.

O Brasil vive hoje um dos seus piores períodos na luta dos 
Direitos Humanos do século XXI. De 2002 a 2015, a popula-
ção negra ansiou uma busca pelo respeito e pela garantia 
de direitos, que lhe fora negada durante séculos. Políticas 
como as cotas no ensino superior que deram a oportuni-
dade de ensino para milhares de negras e negros dentro 
das universidades. A implantação da Lei nº 10.639/03 que 
visa a obrigatoriedade do ensino da história africana, afro-
-brasileira e indígena nos currículos escolares de educação 
básica; O Estatuto da igualdade Racial; Vagas destinadas às 
pessoas negras em concursos públicos, dentre outros direi-
tos conquistados mediante muita luta da população negra.

Tudo isso corre o risco de se perder e ainda ampliar a vio-
lência e a retirada de direitos da classe trabalhadora, sendo 
as pessoas negras as mais atacadas com as Reformas Tra-
balhistas, da Previdência, a terceirização, Reforma do Ensino 
Médio e corte nos investimentos da educação e saúde, 

além de uma possível volta ao trabalho escravo, proposta 
pelo presidente ilegítimo.

O cotidiano da população negra nunca foi fácil, tendo que 
enfrentar todos os dias à violência racista, muitas vezes 
institucional e não será nesse período que irá se arrefecer. 
Trabalhadores(as) negros(as) brasileiros(as) se mantém na 
luta por seus direitos, sem temer.

SEJA NEGRA!

SER Negra ou Negro sem temer!

TIRE O RACISMO DO SEU VOCABULÁRIO
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Denegrir - significado é “tornar negro”. Então, se tornar algo negro é dito como algo maldoso, temos uma expressão racista.

Cabelo Ruim ou Cabelo Duro – a questão da negação da estética é muito comum em relação ao cabelo afro. Expressão 
racista muito utilizada na infância e que se propaga para a vida toda de uma pessoa.

“A coisa tá preta” - Situação desagradável, desconfortável. Mais um caso de racismo, a cor negra está sendo associada a 
algo negativo.


