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No segundo turno é necessário 
votar a favor da educação pública

Ratinho Junior (PSD) é eleito governador. Como 
fica a pauta da educação?

Realmente depende de 
nós acreditar, votar e não 
perder princípios como a 
defesa dos nossos direi-
tos. Para quem almeja os 
próximos anos de um país 
mais igualitário e com prio-
ridades para as áreas es-

O ex-deputado esta-
dual Ratinho Junior (PSD) 
foi eleito governador do 
Paraná neste domingo (7), 
no primeiro turno com 
3.210.712 votos. O vice é 
Darci Piana, do mesmo par-
tido. O desafio continua: 
assim que empossados(as), 
a APP-Sindicato cumprirá 
seu papel e buscará a aber-
tura do diálogo para cobrar 
a pauta da categoria.

Durante o período elei-
toral, o Sindicato esteve 
atento às propostas dos 
candidatos e candidatas ao 
governo do Estado e, para 
além da tarefa de fiscaliza-

senciais como a educação, 
a saúde e a segurança, é 
hora de analisar e avaliar as 
propostas e compromissos 
de cada candidato.

Descobrir qual é a prin-
cipal razão do seu voto 
faz toda a diferença neste 

ção, promoveu uma série 
de entrevistas, transmitidas 
ao vivo, com o tema edu-
cação – onde cada político 
poderia expor suas ideias 
e propostas sobre os itens 
de reivindicação dos(as) 
educadores(as). O candi-
dato Ratinho Junior não 
compareceu à sabatina e, 
portanto, não assinou a 
carta-compromisso com a 
educação. No lugar, enviou 
uma carta reforçando suas 
propostas para a educação.

No documento, o go-
vernador eleito diz que 
manterá as portas abertas 
para a APP-Sindicato e 

momento eleitoral em reta 
final. Que escola pública 
você defende? Temos dois 
candidatos, Fernando Ha-
ddad (PT) e Jair Bolsonaro 
(PSL), em campos opostos 
de partidos e propostas 
apre s ent adas dur ante 

reforça que pretende in-
vestir mais em educação e, 
reconhece, que a data-base 
é fundamental na  valori-
zação profissional, desde 
que o pagamento do direi-
to assegurado em lei não 
comprometa o orçamento 
do Estado.

Em resposta sobre te-
mas como PDE e retorno 
da hora-atividade, Rati-
nho Jr. mostrou-se dispos-
to a estudar soluções para 
o tema. O candidato ainda 
mencionou a proposta de 
melhorar e ampliar a rede 
de atendimento à saúde 
do trabalhador.

todo o período eleitoral. 
Para nós, alguns pontos 
são cruciais na defesa de 
uma escola pública de 
qualidade, gratuita e lai-
ca para todos(as). Uma 
escola mais democráti-
ca e bem equipada, com 

menos estudantes por 
turma, professores(as) e 
funcionários(as) valori-
zados(as). Se é isso que 
você também defende, é 
momento de comparar os 
projetos e definir quem te 
representa.

Novo governador terá uma ampla base de apoio na Assembleia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO JERÔNIMO DA SERRA

O Presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
resolve convocar as/os trabalhadoras/es em Educação 
Pública da rede municipal de educação de São Jerônimo 
da Serra para participarem da Assembleia Extraordinária, 
a ser realizada no dia 17/10/2018, às 19h (dezenove horas) 
em primeira convocação e às 19h30 (dezenove horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, na Escola 
Municipal Vera Lemos Costa, sito a Rua Prefeito Raul 
Proença,782,Centro ,no Município de São Jerônimo da 
Serra/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Debate sobre critérios de distribuição de aulas; 
3) Negociação com o Executivo;
4) Outros assuntos.

Márcio André Ribeiro
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina
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