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Nº 1160

Por razões históri-
cas e estruturais, infeliz-
mente a discriminação 
por raça ainda existe 
em nossa sociedade, 
inclusive no ambien-
te escolar. O racismo 
no Brasil é uma cultura 
imposta desde o des-
cobrimento do país e, 
por essa razão, a classe 
dominante atua para 
negar essa realidade. 
Os indicadores sociais, 
no entanto, comprovam 
que a população negra é 
a mais afetada. 

Não existe uma úni-
ca forma de manifes-
tação desse problema, 
tampouco de comba-
tê-lo, mas é preciso se 
levantar. A escola, como 
ambiente de construção 
conhecimento, deve ser 
um espaço privilegia-
do com atividades que 
promovam a integração 

Fontes: *IBGE PNAD Contínua/2018; **DPJ/CNJ 2018; ***Infopen, Junho/2017

BRASIL AINDA ESTÁ LONGE DE SER UMA DEMOCRACIA RACIALde estudantes, professo-
res(as), funcionários(as) 
e comunidade no debate 
e na reflexão sobre a 
nossa história, nossa 
identidade e as relações 
sociais que mantêm o ra-
cismo como uma prática 
presente nos dias atuais. 

Essas ações devem 
estar presentes duran-
te o ano todo, mas em 
nosso calendário o dia 
20 de novembro é sim-
bólico para esse tema, 
pois comemora o Dia 
Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra. A 
data foi oficializada em 
2011 pela Lei Federal n. 
12.519, mas é celebrada 
pelo movimento negro 
desde a década de 70, 
fazendo referência à 
morte de Zumbi, último 
líder do maior quilombo 
do período colonial, o 
Quilombo dos Palmares.

Por uma escola sem racismo
20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

* Não esquecer de trazer para o credenciamento da 
Assembleia Estadual o comprovante de sindicalização 
(contracheque, recibo ou extrato bancário, onde 
conste o desconto da mensalidade da APP) – Artigo 
21 do Estatuto.

“Art. 21. A Assembleia Estadual é instância soberana 
de deliberação da APP-Sindicato, ressalvadas as 
competências do Congresso Estadual. 
§ 1º. A Assembleia Estadual é constituída pelos/as 
sindicalizados/as admitidos/as no mínimo 30 (trinta) 
dias antes da sua realização e quites com suas 
mensalidades; 
§ 2º. As decisões da Assembleia Estadual devem 
ser tomadas por maioria simples dos votos dos/as 
sindicalizados/as presentes.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros 
do Conselho Estadual da Entidade para reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro 
de 2019, às 14 horas, no Auditório da Sede Estadual da 
APP-Sindicato, Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba - PR, 
para tratar da seguinte pauta:

1. Avaliação da pauta da categoria;
2. PLs e PEC da Reforma da Previdência;
3. Resolução de Distribuição de Aulas;
4. Prorrogação dos contratos de PSS;
5. Deliberação sobre Greve;
6. Mobilizações;
7. Outros Assuntos.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da APP-Sindicato convoca os/as 
Trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná 
da rede estadual e das redes municipais filiadas para 
assembleia estadual extraordinária, a ser realizada no 
dia 23 de novembro de 2019, às 8h30min em primeira 
convocação e às 9 horas em segunda, no Auditório 
da Sede Estadual da APP-Sindicato, Av. Iguaçu, 880, 
Rebouças, Curitiba - PR, com a seguinte pauta:

1. Avaliação da pauta da categoria;
2. PLs e PEC da Reforma da Previdência;
3. Resolução de Distribuição de Aulas;
4. Prorrogação dos contratos de PSS;
5. Deliberação sobre Greve;
6. Mobilizações.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

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

A Presidente 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 Nova 
Fátima para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 22/11/2019, às 
16h45 (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos) 
em primeira convocação e às 17h15 (dezessete horas e 
quinze minutos), em segunda convocação, na Biblioteca 
da Escola Municipal Maria Pura M. Fraiz, sito a Rua 
Pioneiro João Quani, n° 706, no Município de Nova 
Fátima, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1)Informes; 
2)Gratificação direção e suporte pedagógico;
3)Outros assuntos. 

SIDINEIVA GONÇALVES DE LIMA
Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

O governo Ratinho encaminhou durante 
a tarde de segunda-feira (18), os projetos de 
números 75/2019, 76/2019 e 77/2019 para a 
para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). 
Os projetos, de autoria da equipe de Ratinho 
Jr., pretende acabar com a aposentadoria dos 
servidores(as) públicos.

O projeto foi enviado para a Alep, antes 
mesmo da aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) Paralela, elaborada pelo 
Senador Tasso Jeiriassi, a qual autoriza que os 
Estados e municípios adotem integralmente as 
regras do regime próprio de Previdência dos 
servidores da União. Segundo o presidente da 
APP-Sindicato, Professor Hermes Leão, a inicia-
tiva do governo demonstra o descaso governo 
estadual para com os(as) servidores(as). “Nova-
mente Ratinho Jr. e sua equipe tomaram a de-
cisão de retirar direitos dos(as) servidores(as), 
sem dialogar ou consultar o funcionalismo. Isso 
é um desrespeito com a categoria que já sofre 
com ataques da gestão, que insiste em colocar 
a culpa no(a) servidor(a)”.

Hermes Leão conta ainda que no último 
conselho foi feito a convocatória de uma 
assembleia para avaliar uma greve da ca-
tegoria. “Estamos avaliando a proposta do 
governo e vamos dialogar com a categoria 
sobre a possibilidade de deflagrar uma greve. 
O Fórum das Entidades Sindicais do Paraná 
(FES) também está reunido para avaliar as 
medidas e orientações para o conjunto que 
representa os(as) servidores(as)”.

O conselho estadual e a direção estadual 
da APP-Sindicato já haviam antecipado o 
debate sobre o tema e deliberaram o cha-
mamento de uma assembleia da categoria 
caso houvesse envio de projeto de ataque as 
aposentadorias. A direção do sindicato irá 
analisar os textos enviados pelo governador 
e marcar nos próximos dias a data da assem-
bleia. Fique atento!

O que prevê o projeto?
Entre as mudanças, está previsto o esta-

belecimento de idade mínima para a aposen-
tadoria. Quem ainda não entrou no serviço 
público só poderá requerer a aposentadoria 
aos 62 (mulheres) e 65 (homens). Também será 
necessário completar 25 anos de contribuição, 
10 anos de serviço público e cinco no cargo de 
aposentadoria. Quem já faz parte do quadro de 
servidores(as), existem regras de transição. A 
idade mínima em um primeiro momento, por 
exemplo, será de 56 anos para mulheres e 61 
para homens. Sempre com cinco anos a menos 
de exigência no caso específico dos professores.

Também haverá um aumento na alíquota 
da contribuição dos servidores, que passará 
para 14% pelo menos enquanto houver déficit 
no sistema. Isso inclui os já aposentados, 
que pagarão 14% sobre o que passar de dois 
salários mínimos.

Mais um ataque à Previdência
A aposentadoria do funcionalismo 

público estadual sofre, mais uma vez, um 
golpe. Afinal, quem não se lembra do dia 
em que Beto Richa e sua base aprovaram 
alterações na ParanaPrevidência? Era dia 29 
de abril de 2015. Enquanto trabalhadores(as) 
apanhavam em praça pública, foi aprovado o 
projeto que autorizava o governo a extinguir 
a passar os recursos do Fundo Previdenciário 
dos(as) servidores(as) para ser administrado 
pelo tesouro do Estado. Essa manobra ga-
rantiu que o governo utilizasse os 8 bilhões 
de reais para pagamento de todas as apo-
sentadorias, aliviando o caixa do Paraná, um 
valor que continua aumentando ano a ano 
e que afetará as aposentadorias que ainda 
estão por vir.

Desde 2015, os(as) servidores(as) pagam 
com o próprio salário uma parcela gorda ao 
Estado. Além do saque previdenciário, o con-
junto das categorias não recebe o reajuste da 
data-base há mais de três anos. Já são quase 
20% de defasagem salarial. Uma conta que, 
no que depender de Ratinho Jr., vai continuar 
negativa para os(as) servidores(as).

Ratinho, segue não só as maldades de 
Richa, mas quer adaptar os arrochos que 
Bolsonaro tem proposto às camadas mais 
pobres da população. O governador do 
Paraná, tem dado mostras sequenciais que 
professores(as) e funcionários(as) continua-
rão sendo a parcela mais afetada quando o 
assunto é pagamento de salários, direitos de 
carreira e aposentadoria.

Ratinho quer seguir exemplo de Bolsonaro e 
acabar com aposentadoria de servidores(as)

POPULAÇÃO
Negros(as) representam mais da metade da população brasileira*

55,8%    ETNIA PRETA/PARDA
43,1%    ETNIA BRANCA

JUÍZES
Apenas 7% dos(as) juízes(as) que atuam no Paraná são negros(as)**

7%    ETNIA PRETA/PARDA
90%    ETNIA BRANCA

PRESOS
Mais de 63% dos(as) presos(as) no Brasil são negros(as)***

63,6%    ETNIA PRETA/PARDA
35,4%    ETNIA BRANCA

RENDA
O rendimento domiciliar mensal por pessoa dos(as) brancos(as) é o dobro do 
dos(as) negros(as)*

R$ 934    ETNIA PRETA/PARDA
R$ 1.846    ETNIA BRANCA

EDUCAÇÃO
Taxa de analfabetismo dos(as) negros(as) é o dobro da dos(as) brancos(as)*

9,1%    ETNIA PRETA/PARDA
3,9%    ETNIA BRANCA


