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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACAREZINHO

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Jacarezinho para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
08/03/2019, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação 
e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, no Salão da APP Sindicato, sito a Rua dois de Abril, 
n° 812,Centro no Município de Jacarezinho/PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 

1)Informes; 
2)Reestruturação da Diretoria Municipal de Jacarezinho; 
3)Reivindicações; 
4)Mobilizações; 
5)Reforma da Previdência;
6)Outros Assuntos.

Roberto Potzik Junior
Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO

A Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da 
rede municipal de educação de Santo Antonio do Paraíso para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser 
realizada no dia 08/03/2019, às 16h30 (dezesseis horas e trinta 
minutos) em primeira convocação e às 17h (dezessete horas), 
em segunda convocação, na Escola Municipal Professora 
Navarro Claro, sito a Rua José Fortunato da Rosa, s/ n°, Centro 
Município de Santo Antonio do Paraíso, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Avaliação da Audiências com Executivo;
3) Calendário de Lutas;
4) Outros Assuntos.

Sidineiva Gonçalves de Lima
Presidenta do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio
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Professora Lirani Maria 
Franco, secretária da Mu-
lher Trabalhadora e dos Di-
reitos LGBT da APP-Sindi-
cato. Lutadora, guerreira, 
amorosa, corajosa, alegre, 
gentil, forte, acolhedora. 
Quem a conheceu sabe o 
quanto é difícil encontrar 
uma única palavra para 
definir essa mulher que 
nos deixou ontem, dia 26 
de fevereiro de 2019, às 
13h50, em Curitiba.

Natural de Fazenda Rio 
Grande, onde nasceu em 
12 de fevereiro de 1963, 
fez da luta pela educação 
pública, pelos direitos das 
mulheres e por uma socie-
dade justa a razão do seu 
viver. Apesar de toda sua 
coragem diante de todos 
os desafios impostos pela 
vida, ela não resistiu a 
uma hemorragia no cé-
rebro, decorrente de um 
procedimento cirúrgico 
que realizou nesta segun-
da-feira (25).

Para o presidente da 
APP-Sindicato, professor 
Hermes Leão, “imprescin-
dível” é a palavra que me-
lhor define a importância 
da professora Lirani. “Seu 
legado de compromisso 
com a defesa dos direitos 
de professoras, profes-

sores, funcionárias e fun-
cionários, com a luta pela 
escola pública, se soma à 
sua militância contra todas 
as formas de opressão 
desta sociedade injusta e 
desigual. Que sua vida seja 
fonte permanente de ins-
piração para as batalhas 
tão necessárias destes 
tempos”, comentou.

C o n s t e r n a d o s  c o m 
essa triste notícia, nos 
unimos aos familiares e 
amigos(as) e manifesta-
mos nossas condolências e 
solidariedade. Na sequên-
cia, compartilhamos um 
pouco dos 56 anos de sua 
presença entre nós. 

Biografia - A professo-
ra Lirani Maria Franco nas-
ceu em Fazenda Rio Gran-
de, no dia 12 de fevereiro 
de 1963. Era casada, mãe, 
professora com mais de 30 
anos de carreira e exercia 
a função de dirigente sindi-
cal, compondo a diretoria 
estadual da APP-Sindicato, 
à frente da Secretaria da 
Mulher Trabalhadora e dos 
Direitos LGBT.

Formou-se em Mate-
mática pela PUC, onde re-
cebeu o prêmio de Mérito 
Acadêmico pelo melhor 
desempenho no curso. Fez 
curso de Ciências Contá-

Estamos de Luto. A APP-Sindicato comunica 
a perda de uma guerreira, professora Lirani 
Maria Franco, dirigente estadual

beis na FAE, especialização 
na UFPR e UNICENTRO. 
Formou-se em Política 
pelo Núcleo de Educa-
ção Popular 13 de Maio. 
Participou do Programa 
de Desenvolvimento Edu-
cacional do Governo do 
Estado (PDE/SEED).

Deu aulas no Colégio 
Estadual Jorge Andriguet-
to, Colégio Estadual Décio 
Dossi, onde também foi 
diretora (89-90) e vice-di-
retora (93), Colégio Esta-
dual Joaquim de Oliveira 
Franco, em Mandirituba, 
e no Colégio Estadual do 
Paraná (CEP).

Convencida de que 
uma educação de quali-
dade faz a diferença na 
vida das pessoas e com-
prometida com a luta em 
defesa da educação públi-
ca gratuita e de qualidade 
para todos(as), professora 
Lirani atuou na direção 
nacional da CNTE, foi diri-
gente no Núcleo Sindical 
Curitiba Metropolitana 
Sul e atuava pela terceira 
vez na direção estadual da 
APP-Sindicato.

Fora das salas de aula, 
professora Lirani também 
deixou grandes exemplos 
de cidadania e um legado 
de sua atuação em defesa 

de uma sociedade justa e 
fraterna para todos(as). Foi 
vereadora em Fazenda Rio 
Grande em dois mandatos 
(legislaturas 2001/2004 e 
2009/2012 ), educadora 
popular e ativista da Mar-
cha Mundial das Mulheres.

No legislativo munici-
pal destacou-se por sua 
inteligência, força e co-
ragem. Em seu segundo 

mandato, fez par te da 
mesa diretora e das co-
missões de Constituição 
e Justiça e Educação, Tec-
nologia e Meio Ambiente.

Em sua despedida des-
te mundo, deixa um espo-
so, uma filha adolescente 
e um número incontável 
de amizades que construiu 
ao longo de seus breves 56 
anos de vida.
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