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A APP-Sindicato e as conquistas para 
os(as) funcionários(as) da educação

Quem conhece a APP já sabe seu 
papel junto aos(às) educadores(as) 
das redes estadual e municipais 
e da intervenção na conjuntura 
educacional do Paraná. No entanto, 
uma das diretrizes bem traçadas 
se direcionam especificamente 
aos(às) funcionários(as) de escola, 
que somente há nove anos são re-
conhecidos(as) como profissionais 
da educação.

Mas a luta vem sendo travada 
há muito tempo. Muitos avanços na 
pauta dos(as) funcionários(as) se 
consolidaram a partir da unificação 
do Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação Pública do Paraná (Sinte/
PR) com a APP-sindicato, transfor-
mando-se no atual Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do Paraná (APP-Sindicato). De lá para 
cá, trabalha-se com a perspectiva de 
que os(as) funcionários(as) de escola 
são profissionais da educação e tam-
bém responsáveis pela educação pú-
blica junto aos(às) professores(as).

O reflexo da unificação e a iden-
tidade educadora dos(as) funcio-
nários(as), com mais valorização, 
ganham força com a pauta da for-
mação. A partir de 2005 foi imple-
mentado o Profuncionário, que é o 
curso em nível pós-médio que pro-
fissionaliza os(as) funcionários(as).

A luta da APP, garantiu também 
que, a partir de julho de 2007, fun-
cionários(as) integrassem a Semana 
Pedagógica do governo do Estado. 
Outra grande conquista foi a alteração 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB) – Lei 12.014/2009, 
que reconhece legalmente os(as) 
funcionários(as) de escola como 
profissionais da educação.

Funcionários(as) devem 
ser valorizados(as) pela 
identidade educadora

Do reconhecimento legal às pau-
tas da educação pela APP – O Sindica-
to luta pela efetiva valorização dos(as) 
funcionários(as) de escola pela comu-
nidade em geral e não só no ambiente 
escolar. É fato que não basta apenas 
ser reconhecido(a) pela lei.

A secretária de Funcionários(as) 
da APP, Nádia Brixner, enfatiza a 
importância em afirmar e reafirmar 
a identidade do(a) funcionário(a) de 
escola, tanto pelo Sindicato como 
pelos próprios(as) funcionários(as). 
“A comunidade escolar precisa pas-

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL METROPOLITANA SUL

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
sindicalizados/as, para a Assembleia Regional Ordinária a ser realizada no dia 
19/05/2018, às 8h30 em primeira convocação e em segunda às 9h, no Colégio 
Estadual Anita Canet, sito à Avenida Islândia nº1056, bairro Nações, Fazenda 
Rio Grande/PR, com a seguinte pauta: 1)Apreciação dos Balanços Financeiro, 
Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais de 2017 do Núcleo 
Sindical; 2) Aprovação do Plano Anual de Aplicação Orçamentária para 2018.

Simone Barbosa – Presidenta

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL METROPOLITANA SUL

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
sindicalizados/as, para a Assembleia Regional Ordinária a ser realizada no dia 
19/05/2018, às 10h30 em primeira convocação e em segunda às 11h, no Colégio 
Estadual Anita Canet, sito à Avenida Islândia nº 1056, bairro Nações, Fazenda 
Rio Grande/PR, com a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Conjuntura Educacional; 
3)Encaminhamentos.  

Simone Barbosa – Presidenta

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE VIRMOND

A presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul da APP-Sindicato, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação pública do município de Virmond para Assembleia Extraordinária 
Municipal a ser realizada no dia 28/04/2018, às 17h (dezessete horas) em 
primeira convocação e às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em 
segunda, na Escola Municipal Henrique Krygier, localizada na Rua Paraná, s/n, 
Virmond, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Devolutiva da Audiência 
com o Executivo Municipal; 3) Calendário de Mobilização; e 4) Outros Assuntos.

ROSÂNGELA DE FÁTIMA RODRIGUES – Presidente NS Laranjeiras do Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE QUERÊNCIA DO 

NORTE

A presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-Sindicato, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação pública do município de Querência do Norte sindicalizados/as para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 02/05/2018, às 18h 
(dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30min (dezoito horas e trinta 
minutos) em segunda, no Auditório Padre Chico, localizado na Rua Maria de 
Lourdes Dionísio Cardoso, s/n fundos da Biblioteca Noé Brondani, Querência 
do Norte, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Mobilizações e greve; 
e 3) Outros Assuntos. 

MARIA JÚLIA NUNES DA ROCHA – Presidente NS Paranavaí

Foto: Divulgação APP
sar a olhar a escola como o espaço 
que possui professores, estudantes 
e funcionários de educação, afinal, 
uma escola não funciona sem todos 
esses sujeitos. Como diz a LDB, 
todos os profissionais de educação 
precisam ser valorizados e melhorar 
a qualidade da educação e o apren-
dizado dos estudantes”.

Desafios existem e também 
são motivadores – Nádia Brixner 
ressalta o período duro na história 
do Brasil e do Paraná. “Novamente 
prevalecem as políticas neolibe-
rais, aquelas que querem que o 
Estado invista cada vez menos em 
saúde, educação, seguridade so-
cial, segurança pública. Logo, quem 
vai pagar a conta são justamente os 
profissionais que fazem este tra-
balho acontecer. Com isso, temos 
uma ampla retirada de direitos, 
sem data-base, sem realização de 
novos concursos, sem investimen-
tos e cada vez menos profissionais 
nas escolas”.

A conjuntura pode estar desfa-
vorável, mas mesmo assim, o Sindi-
cato continuará na luta pelo curso 
superior aos(às) funcionários(as), 
inclusão dos(as) funcionários(as) no 
piso salarial nacional e maior inves-
timento na educação para atender 
o restante da pauta da categoria.

Um ano do programa Fun-
cionários(as) em Foco – Além das 
visitas nas escolas, coletivos de 
funcionários(as) e mobilizações, 
temos um programa específ ico 
para dialogar de forma direta e 
permanente com os(as) funcio-
nários(as) a cada 15 dias. “O pro-
grama virou um compromisso do 
coletivo com muita participação 
e troca de informações que tem 
servido também para dirimir dúvi-
das. Vamos continuar e melhorar 
cada vez mais essa aproximação”, 
emociona-se Nádia.


