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A quem interessam 
propostas como “Lei da 
Mordaça”, redução da 
hora-atividade de pro-
fessores(as), aumento 
da carga horária de pe-
dagogos(as) e o fim das 
licenças especiais, entre 
outras?  É preciso refletir 
e denunciar sob as con-
sequências dos ataques 
que foram pauta recente 
na educação pública 
do Paraná. Por isso, a 
APP-Sindicato disponi-
biliza aos(às) sindicaliza-
dos(as) uma ferramenta 
online para denúncias 
de perseguição.

A ferramenta é um 
espaço para dar voz 
aos(às) professores(as) 
e funcionários(as) das 
escolas públicas do Pa-
raná. Agora, depois da 
institucionalização das 
medidas de coação e 
intimidação, as escolas 
começam a sofrer o re-

sultado. São profissio-
nais estafados(as), com 
salários congelados e 
um aumento crescente 
de casos de adoecimen-
to físico e mental. Isso 
é grave e  impacta na 
qualidade de vida da 
categoria e no ensino 
ofertado aos(às) estu-
dantes.

Escola pública não 
é empresa - Das últi-
mas gestões até a atual, 
encabeçada pelo gover-
nador Ratinho Junior, a 
escola pública e os(as) 
educadores(as) pade-
cem de menos auto-
nomia, menos direitos 
e trabalham sob um 
clima de ameaças ins-
titucionais. Tudo isso 
somado a um aumen-
to de demandas das 
etapas burocráticas do 
fazer pedagógico. Cami-
nha-se a passos largos 
para o avigoramento 
de uma escola que for-
ma - ao menor custo 
possível -  cidadãos sem 
a capacidade de crítica, 
mas incentivados(as) 
apenas a reproduzir os 
conceitos básicos de 
disciplinas base (por-
tuguês e matemática).

“Queremos que a 
categoria nos encami-
nhe relatos de casos e 
situações sobre o que 

de fato acontece no in-
terior das escolas. De 
forma sigilosa e preser-
vando a identidade do 
denunciante, vamos ou-
vir e sistematizar dados 
sobre como programas 
como o Se Liga, o RCO e 
a Prova Paraná impac-
tam no dia a dia dos 
professores”, explica 
o secretário executivo 
Educacional, professor 
Cleiton Costa Denez.

O canal de denúncia 
está disponível no site 
da APP-Sindicato. Para 
acessá-lo o(a) educa-
dor(a) precisa preen-
cher seu nome com-
pleto e RG (esses dados 
não serão divulgados 

pelo Sindicato).  Em 
seguida, aparecerá a 
tela abaixo, com espaço 
para relatar o ocorrido. 
Atenção: quanto mais 
informações, maiores 
são as chances do Sin-
dicato analisar peda-
gógica e juridicamente 
o caso e orientar o(a) 
educador(a) sobre o 
tema. Dados documen-
tais como vídeos, fotos, 
textos e relatos adicio-
nais devem ser encami-
nhados para o e-mail: 
educacional@app.com.
br após o preenchimen-
to da tabela, para com-
plementar a  denúncia:

“O objetivo deste 
trabalho de mapeamen-

to nas escolas é siste-
matizar os dados para 
cobrarmos da Secreta-
ria de Educação e dos 
demais órgãos compe-
tentes, caso necessário, 
propostas de soluções 
e melhorias para o bom 
andamento pedagógico. 
Nós não vamos nos calar 
diante das iniciativas do 
governo de controlar e vi-
giar de forma deliberada, 
deixando de aplicar re-
cursos para melhoria das 
condições de trabalho,”, 
salienta o secretário.

Participe, divulgue 
e ajude a construir uma 
escola pública gratuita e 
de qualidade para todos 
e todas.

APP-Sindicato lança canal para receber 
denúncias de ataques do governo
Ferramenta está 
disponível e 
mapeará casos 
de sobrecarga 
de trabalho, 
perseguições 
e assédios 
institucionais

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

CONGRESSO REGIONAL DO 
NÚCLEO SINDICAL CAMPO MOURÃO

A Presidente do Núcleo Sindical de Campo 
Mourão, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
Pública sindicalizados/as para o Congresso 
Regional do Núcleo Sindical de Campo Mourão, 
a ser realizado no dia 15 de novembro de 2019, 
no Colégio Estadual Unidade Polo, Rua Santos 
Dumont, 1984 das 9:30  às 18:00h  para tratar da 
seguinte pauta: 

A) Análise de conjuntura internacional, nacional 
e estadual. 
B) Análise das Políticas Sindicais. 
C) Análise das Políticas Educacionais. 
D) Balanço Político da Gestão. 
E) Balanço das Greves. 
F) Políticas Permanentes: aposentados, municipais, 
gênero, étnico-racial, trabalhadores (as) em 
educação com deficiência, funcionário/as da 
educação, saúde do(a) trabalhador(a) em educação, 
juventude, diversidade sexual, tecnologias da 
educação e educação e meio ambiente. 
G) Plano de Lutas. 
H) Eleição de delegados/as ao XIII Congresso 
Estadual da APP-Sindicato.

Ironei de Oliveira | Presidente do NS Campo Mourão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
REGIONAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da APP – Sindicato, Núcleo de 
Campo Mourão, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação sindicalizados/as para a Assembleia 
Regional Extraordinária, a realizar-se no dia 
15/11/2019, no Colégio Estadual Unidade Polo, 
à Rua Santos Dumont, 1984, no município de 
Campo Mourão em primeira convocação às 
8:30h e em segunda às 9h, com a seguinte pauta: 

1. Eleição de Representantes de Base junto ao 
Conselho Estadual da APP-Sindicato; 
4. Outros Assuntos.

Ironei de Oliveira | Presidente

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

DE IBAITI

O  P r e s i d e n t e  d o  N ú c l e o  S i n d i c a l  d e 
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 Ibaiti 
para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de 
novembro de 2019, às 17h (dezessete horas) em 
primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, no 
Polo de Ibaiti, sito a Rua São Judas Tadeu, n° 
190, Centro no Município de Ibaiti/PR, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Mobilização da categoria; 
3) Greve; 
4) Outros Assuntos.

Roberto Potzik Junior | Presidente NS de Jacarezinho

A realização das etapas regionais do 
13º Congresso da APP-Sindicato já estão 
mobilizando a categoria em todo o esta-
do. No último fim de semana, a atividade 
reuniu professores(as) e funcionários(as) 
nos Núcleos Sindicais (NS) de Paranavaí, 
Cianorte e Foz do Iguaçu. Além do debate 
sobre a defesa da educação pública e da 
conjuntura política, foram eleitos(as) de-
legados(as) para a etapa estadual.

Em Foz do Iguaçu, o encontro aconte-
ceu nos dias 8, no auditório do Sindicato 
dos Servidores Municipais de Foz do Igua-
çu, e 9, no miniauditório da Unioeste. Em 
Paranavaí a etapa foi no dia 9, no auditório 
do Colégio Estadual de Paranavaí.

Já em Cianorte, a atividade iniciou no 
dia 8 e continua no próximo dia 22, na sede 
do Núcleo Sindical. O próximo Núcleo com 

agenda confirmada é o de Campo Mourão, 
onde a etapa regional será no dia 15 de no-
vembro, no Colégio Estadual Unidade Polo. 
As etapas regionais vão acontecer em todos 
os 29 Núcleos Sindicais da APP-Sindicato.

“O Congresso é um momento onde a 
APP-Sindicato pauta-se na compreensão 
da conjuntura, e também um espaço para 
avaliarmos qual o momento político que 
estamos vivendo no país, no estado e nos 
municípios e como nós, trabalhadores da 
educação, atuaremos para manter os di-
reitos já conquistados e vamos avançar em 
novos direitos”, explica a coordenadora ge-
ral do evento, professora Walkiria Mazeto.

A etapa estadual do 13º Congresso da 
APP-Sindicato será em Maringá, nos dias 
27, 28 e 29 de janeiro de 2020, com cerca 
de 650 participantes. “Quem luta educa. 

A educação liberta!” é o tema escolhido 
como motivação para o debate e análise do 
cenário vivido pelos(as) educadores(as). 
Durante o evento, serão definidas ações 
para os próximos quatro anos.
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Etapa regional de Paranavaí do 
13º Congresso da APP-Sindicato

Começaram as etapas regionais do 13º Congresso 
da APP-Sindicato


