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Dia 26: APP participa da marcha por 
mais recursos para a educação

Coletivo LGBT da APP participa de encontro 
em Pontal do Paraná

FES promove ato público para celebrar 
Dia do Servidor

Inscrições nas colônias para o feriado 
de 15 de novembro

A APP-Sindicato enviará uma de-
legação - formada por 35 educado-
res vindos de todo o Estado - para a 
marcha nacional “10 mil pelos 10% 
do PIB para a Educação”. A ativida-
de é promovida pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e acontecerá em 
Brasília, no dia 26 de outubro. O 
objetivo é pressionar o Congresso 
Nacional para que em vez de 7% do 
Produto Interno Bruto (PIB), como 
está no Plano Nacional de Educação 
(PNE), sejam destinados 10% para 

O Coletivo LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) 
da APP-Sindicato participou, no 
período de 3 a 6 de outubro, do 
II Encontro Estadual de Educação 
LGBT, em Pontal do Paraná. A ativi-
dade, organizada pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seed), reuniu 
aproximadamente 600 educadores 
da rede pública estadual. O depu-

O Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) do Paraná antecipa em dois 
dias as atividades em comemoração 
ao ‘Dia do Servidor Público’. No dia 26 
de outubro, funcionários públicos de 
todo o Estado, e das diversas áreas 
do serviço público estadual, participam 
de um ato em frente ao Palácio das 
Araucárias, em Curitiba, que iniciará às 

Até o dia 29 de outubro, a APP-Sindi-
cato recebe as inscrições para hospeda-
gem nas colônias de praia de Guaratuba 
(PR) e Itapoá (SC) para o feriado de 15 
de novembro de 2011. De acordo com 
a secretária de Administração Clotilde 
Vasconcelos, as duas colônias têm, 
somadas, 52 apartamentos. “Estas es-
truturas estão à disposição dos nossos 

09h00. Ainda pela manhã, uma comissão 
formada por integrantes do Fórum deve 
ser recebida por membros do governo. 
Às 14h, os servidores vão ocupar as 
galerias da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), com o objetivo de expor 
as demandas da categoria e pressionar 
os parlamentares e aprovar uma série de 
projetos de interesse dos servidores.

sindicalizados e seus familiares”, des-
taca. As inscrições podem ser feitas 
nos núcleos sindicais da entidade. 
O sorteio das vagas será realizado 
no dia 1º de novembro, na sede da 
APP. Mais informações, nos telefones 
dos núcleos sindicais da APP (nos 
horários de atendimento das 08h ao 
meio-dias e das 14h às 18h).

tado estadual e ex-presidente da 
APP, Professor Lemos, esteve na 
abertura dos trabalhos. 

A palestra inicial foi proferida 
pelo professor  doutor Rogério Diniz 
Junqueira, que tratou do seguinte 
tema: “Machismo, sexismo, homo-
fobia e racismo na Escola: políticas 
públicas para o enfrentamento do 
preconceito e da discriminação na 

escola”. Também foram promovi-
das oficinas sobre homofobia, o 
sexismo, machismo, lesbinidade, 
travestilidade, dentre outros.

De acordo com a assessora da 
Secretaria de Gênero, Diversidade 
Sexual e Igualdade Racial da APP, 
Solange Ferreira, o evento foi 
positivo. “Nas oficinas tivermos a 
oportunidade de conhecer melhor 

as pessoas e dialogar com elas. 
Notamos que em cada região do 
nosso Estado, os sujeitos da diver-
sidade estão lá, na escola. E muitos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
educação ainda não sabem como 
lidar com a temática. Isto mostra a 
necessidade da formação continua-
da para que a atuação concreta, na 
escola, aconteça”, avaliou.

a educação.
No dia 26, os participantes de 

todo o país ficarão concentrados 
em frente ao ginásio Mané Gar-
rincha (que está em reforma para 
sediar a Copa do Mundo de 2014) 
e marcharão, em seguida, até o Con-
gresso Nacional, onde acontecerá 
um grande evento. A Confederação 
pretende também, no dia 26 de 
outubro, entregar aos parlamentares 
cem mil cartões com as assinaturas 
coletadas em todo o país pedindo 
os 10% do PIB para a educação. Os 

educadores do Paraná que quiserem 
assinar o cartão devem procurar um 
dos 29 núcleos sindicais da APP.

Além da marcha e entrega dos 
cartões, no gramado em frente 
ao Congresso Nacional também 
estarão expostos desenhos feitos 
por estudantes de escolas públi-
cas sobre o PSPN e carreira, que 
começaram a ser coletados após a 
aula cidadã no dia 16 de setembro. 
Em Brasília, todos os estudantes 
poderão acompanhar a marcha. Os 
outros Estados escolherão o autor 

do melhor trabalho inscrito que 
terá a oportunidade de participar, 
acompanhado por um responsável, 
da Marcha Nacional.

Com informações da CNTE

Sindicato levará delegação de educadores do Paraná, além dos cartões assinados pela categoria

Atividade reuniu mais de 500 educadores e debateu o enfrentamento do preconceito e da discriminação na escola
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE CONGRESSOS 
REGIONAIS DA APP-SINDICATO

NS DE APUCARANA

NS DE ARAPONGAS

NS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NS DE CURITIBA SUL

O presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de APUCARANA, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educa-
ção sindicalizados/as, para o Congresso Regional a realizar-se no dia 21 de 
Outubro de 2011, das 14h às 21h, na Sede Campestre do Núcleo Sindical de 
Apucarana, Rua Professor Tarcísio Cardoso Lemos, s/nº, Jardim Aeroporto, 
Apucarana, com a seguinte pauta: 1. Análise de conjuntura; 2. Debate do Ca-
derno de Teses para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3.  Eleição dos/
as delegados/as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de Arapongas, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
sindicalizados/as, para o Congresso Regional a realizar-se no dia 22 de outu-
bro de 2011, das 08h00 às 17h00, na/o Colégio Estadual Marques de Carave-
las (local), sito à Rua Uirapuru, 295, Bairro Centro, em Arapongas- PR, com 
a seguinte pauta: 1. Análise de conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses 
para XI Congresso Estadual da APP-Sindicato; 3.  Eleição dos/as delegados/
as para o XI Congresso Estadual da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de CORNÉLIO PROCÓPIO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação sindicalizados/as, para o II Congresso Regional a realizar-se no dia 
22 de Outubro de 2011, das 7h30 às 17h30, no Salão Nobre da UENP, sito 
à Rua Portugal, 340, Centro, Cornélio, com a seguinte pauta: 1. Análise de 
conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses para XI Congresso Estadual da 
APP-Sindicato; 3.  Eleição dos/as delegados/as para o XI Congresso Estadual 
da APP-Sindicato.

A presidente do Núcleo Sindical da APP-Sindicato de CURITIBA SUL, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
sindicalizados/as, para o Congresso Regional a realizar-se no dia 22 de Ou-
tubro de 2011, das 8h às 19h, na/o Colégio Victor do Amaral, sito à Rua Bom 
Jesus do Iguape, 4065, Bairro Boqueirão, em Curitiba, com a seguinte pauta: 
1. Análise de conjuntura; 2. Debate do Caderno de Teses para XI Congresso 
Estadual da APP-Sindicato; 3.  Eleição dos/as delegados/as para o XI Con-
gresso Estadual da APP-Sindicato.
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