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A foto é um retrato que 
entrou para a história do Pa-
raná como um dia de luto e 
desrespeito. Era 30 de agosto 
de 1988, organizados(as) pela 
APP-Sindicato, professores(as) 
e funcionários(as) de escola 
ocuparam a Praça Nossa Se-
nhora da Salete, local da sede 
do governo do Estado, em 
protesto pelo reconhecimento 
da carreira.

Mas, ao invés de dialogar 
com a categoria, o governo 
Álvaro Dias lançou cavalos 
e bombas nos(as) trabalha-
dores(as) que estavam reu-
nidos(as) em manifestação 
pacífica. No local, centenas 
de manifestantes e familiares 
ficaram feridos(as).

A data virou tema da luta 
pelo respeito e valorização da 
educação pública no Paraná e, 
todos os anos, é lembrada pela 
APP-Sindicato como um dia 
de luto pela violência, mas de 
celebração pela garra e resis-
tência dos(as) professores(as) 
e funcionários(a) que desde 
então, usam as escolas, as ruas 
e as praças para não deixar que 
a data e o respeito à educação 
pública caia em esquecimento.

De acordo com a definição 
da assembleia da categoria 
realizada no dia 10 de agosto, 
a próxima sexta-feira(30) será 
dia de rememorar e fortalecer 
a luta dos(as) educadores(as)  
por mais qualidade no ensino, 
com atividades nas escolas e 
com aulas públicas: é o projeto 
Escola na Rua. “Este ano vamos 
estimular o resgate histórico, 
bem como o debate sobre 
as violências que continuam 
ocorrendo com a categoria: o 

30 de agosto é dia de luto e luto 
para a educação
Educadores(as) 
paranaenses 
relembram 31 
anos do primeiro 
massacre com atos e 
atividades
em todo Estado

adoecimento, as condições de 
trabalho e a facilidade com que 
as leis deixam de ser cumpridas. 
Queremos juntos, como em to-
dos os anos, realizar um grande 
momento de memória e anun-
ciar para  sociedade e governo 
que não queremos violência, 
pelo contrário, queremos uma 
educação emancipadora, sem 
violência onde o conhecimento 
seja respeito”, reforça o presi-
dente da APP-Sindicato, profes-
sor Hermes Silva Leão.

Em Curitiba, a partir das 
10h, na Boca Maldita, o Sindi-
cato ocupará uma tenda com 
um memorial do 30 de agosto. 
No local haverá exposição de 
fotos e vídeos e rodas de con-
versa com professores(as) que 
participaram da manifestação 
nos anos 80.

Também na capital do 
Estado, às 18h, haverá uma 
aula pública com o tema “Edu-
cação pública, democracia e 
soberania”, com a participa-

ção dos professores Carlos 
Abicalil (ex-presidente da 
CNTE e ex-deputado federal)  
e Valério Arcany (historiador 
do Instituto Federal de São 
Paulo), e também da estu-
dante Izabela Alves Marinho 
(presidente da UPE).

Educadores(as) e comu-
nidade, procurem o Núcleo 
Sindical da APP na sua região 
e informem-se sobre a pro-
gramação específica para o 
seu município.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUDOS DO SUL

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Agudos do Sul para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
05 de setembro de 2019, às 17h15 (dezessete horas e quinze 
minutos) em primeira convocação e às 17h45 (dezessete horas 
e quarenta e cinco minutos), em segunda convocação, na Escola 
Municipal Cecília Meireles, sito a Rua Lavia Luís Eli Moleta, n° 150, 
no Município de Agudos do Sul-Pr, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 1)Conjuntura; 2)Gratificação dos/as Professores/
as da Educação Especial; 3)Assuntos gerais da categoria, e 4)
Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS 

O Presidente do Núcleo Sindical de Irati da APP-SINDICATO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de 
educação de Prudentópolis para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de setembro 
de 2019, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação 
e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, na Escola Coronel José Durski, sito a Rua Josafat, n° 
928, no Município de Prudentópolis-Pr, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1)Informes; e 2)Escolha de dois representantes 
para a Comissão Central de Eleição de Diretores. 

Guilherme Maier
Presidente do Núcleo Sindical de Irati

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

O Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Engenheiro Beltrão  para participarem 
da Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 03 
de setembro de 2019, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) 
em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação, no Centro Catequético, sito a Av. Sete setembro, 
n° 746, Centro, no Município de Engenheiro Beltrão-Pr, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 1)Reconstituição da nova 
diretoria Municipal; 2)Deliberação sobre Mobilizações; e 3)Greve. 

Ironei de Oliveira
Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão
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