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9ª Sessão do Fórum do Fundeb será 
em Fazenda Rio Grande

Desenquadrados: luta unificada

Nos dias 24 e 25 de novembro, 
o Fórum Permanente de Controle e 
Fiscalização do Fundeb realiza, no 
município de Fazenda Rio Grande, 
sua nona sessão. Criado em maio 
de 2004, o Fórum reúne entre 
seus parceiros a APP-Sindicato, o 
Ministério Público Estadual (MPE), o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
o mandato do deputado estadual 
Tadeu Veneri, além de entidades 
ligadas à educação.

“O objetivo do Fórum é a fisca-
lização das receitas da educação 
através dos espaços constituídos 
democraticamente, em especial 
os conselhos”, explica o secretário 
de Municipais da APP, professor 
Edilson Aparecido de Paula. De 
acordo com ele, os debates auxiliam 
no fornecimento de mecanismos 
aos conselheiros do Fundeb para 

O Fórum das Entidades Sin-
dicais (FES), que representa os 
servidores públicos do estado, 
e do qual a APP integra a coor-
denação geral, definiu unificar 
a luta de todos os sindicatos 
em torno dos desenquadrados. 
Em reunião ocorrida no último 
dia 3, foram definidas várias 
ações, entre elas uma audiência 
pública para tratar do assunto 
no dia 22 de novembro, às 9h, 
no Plenarinho da Assembleia 
Legislativa (os convites serão 

enviados em breve).  Outra ação é 
a entrega de ofício aos deputados 
estaduais e federais e demais polí-
ticos de várias regiões para garantir 
apoio a essa luta (entre no site da 
www.appsindicato.org.br para ler o 
documento).

Desenquadrados da Educação 
– Trata-se dos antigos auxiliares 
administrativos do Quadro Geral 
do Estado (QGE) que foram enqua-
drados no Quadro Próprio do Poder 
Executivo (QPPE) como Agente de 
Apoio e, posteriormente, reenqua-

drados no Quadro de Funcionários 
da Educação Básica (QFEB) como 
Agente Educacional I. Estes ser-
vidores ingressaram com Ensino 
Fundamental e com as carreiras do 
QPPE e QFEB, que agruparam por 
grau de escolaridade, permanece-
ram no cargo de complexidade de 
nível fundamental. 

Desde a época do Quadro Geral 
do Estado (Lei 7424/80) exercem 
atividades administrativas e hoje 
tem escolaridade para além do nível 
exigido, porém continuam lotados 

nas secretarias das escolas com 
vencimento inferior aos demais.

Os funcionários da educação 
que estão nesta situação devem 
se cadastrar na Secretaria de 
Funcionários da APP-Sindicato. É 
só enviar um e-mail para funcis@
app.com.br com o assunto “De-
senquadrados” e os seguintes 
dados: nome, telefone, e-mail, 
cargo atual no QPPE ou QFEB 
(nível e Classe), cargo pretendido 
para o enquadramento e escola 
de lotação.

o acompanhamento eficiente da 
aplicação dos recursos.

A palestra inicial, de análise de 
conjuntura, será realizada pelo eco-
nomista e supervisor do Dieese do 
Paraná Cid Cordeiro. A palestra da 
tarde, no primeiro dia, será sobre 
o tema ‘Carreira e financiamento 
da educação’, pelo secretário de 
Municipais da APP Edilson Apa-
recido de Paula e pelo professor 
Aron Magno Dangui. No segundo 
dia, as duas palestras enfocarão o 
controle e fiscalização dos recursos 
do Fundo.

A atividade acontecerá na 
Fazenda Experimental Gralha Azul 
- PUC, localizada no prolongamento 
da avenida Venezuela, no bairro 
Eucaliptos, no município de Fazenda 
Rio Grande. As inscrições, gratuitas, 
podem ser feitas através do telefone 

(41) 3608-7100 ou pelo e-mails: 
smefrg@hotmail.com | educação@
fazendariogrande.pr.gov.br.

O objetivo do Fórum é a 
fiscalização das receitas 

da educação

Interessados podem se inscrever, gratuitamente, com antecedência
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‘Nós queremos voz’ 
promove ato em dezembro

Os dados sobre violência em 
Curitiba são alarmantes: mensal-
mente, 140 pessoas são assas-
sinadas na cidade. Isto significa 
que cinco vítimas são mortas 
diariamente. A gravidade au-
menta quando outro dado entra 
na conta: este número se refere 
apenas aos casos de homicídio 
(latrocínios e espancamentos 
seguidos de morte não são con-
siderados neste cômputo). 

Diante de um quadro tão de-
vastador, diversas entidades que 
atuam na defesa dos direitos 
humanos se uniram e criaram o 
coletivo ‘Nós queremos voz’. O 
grupo irá, no dia 12 de dezembro, 
promover um ato público nas ruas 
do bairro Sítio Cercado. O objetivo, 
de acordo com os organizadores, 
é exigir que a comunidade seja 
ouvida e participe da elaboração 
das políticas de segurança pú-
blica aplicadas na capital. Além 
disso, o coletivo quer manifestar 
o desacordo com a repressão e 

criminalização da juventude como 
política de segurança.

“Nesta data, vamos lançar a 
nossa campanha, relembrar os 
jovens mortos na região durante o 
este ano e, também, homenagear 
as famílias das vítimas. A caminha-
da terá concentração ao meio-dia, 
no Terminal do Sítio Cercado, onde 
acontece um ato ecumênico. Em 
seguida, iremos até a praça Pari-
got de Souza, realizaremos um ato 
relembrando as vítimas com apre-
sentações artísticas e culturais, 
além de barraquinhas temáticas”, 
explica o presidente da Associação 
Cultural de Negritude e Ação Popu-
lar (Acnap) Jaime Tadeu.
SERVIÇO
Ato de lançamento do coletivo ‘Nós 
queremos voz’
Dia: 12 de dezembro de 2011
Horário: a partir do meio-dia
Local: Terminal do Sítio Cercado em 
direção à praça Parigot de Souza
Informações:
(41) 3363-3103 | 3349-6710

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL

A Presidenta da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Fiscal da 
Entidade eleitos em 22 de setembro de 2011, para reunião a realizar-se nos 
dias 18 e 19 de novembro de 2011, às 8h30min, na Sede da APP-Sindicato, 
rua Voluntários da Pátria, 475, 14º andar, Ed. Asa, Curitiba – PR, para trata-
rem da seguinte pauta: 1. Eleição do/a Presidente do Conselho Fiscal;
2. Análise dos RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais; 3. Outros assuntos.

Marlei Fernandes de Carvalho - Presidenta da APP-Sindicato


