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Jornal da APP-Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educação Pública do Estado do PR Agosto de 2020

É TEMPO DE LUTA, DE RESISTÊNCIA, 
MAS TAMBÉM DE SOLIDARIEDADE

V ivemos tempos difíceis. Uma pandemia abateu o mundo de forma avassaladora. Economias em 
queda, desemprego, caos na saúde e milhões de mortos e infectados expuseram a face cruel do 
capitalismo mundial. O lucro não é tudo! Com isso tivemos que rever conceitos, hábitos, méto-

dos, formas de ver o planeta e as outras pessoas. 

Se por um lado passamos a ter mais solidariedade com o próximo, por outro lado vemos o descaso de 
governos com a vida da população. Vimos os ricos ficarem ainda mais ricos mesmo na pandemia, en-
quanto os miseráveis se multiplicam. Temos um governo federal que prova, a cada dia, que não se im-
porta com as milhares de vidas perdidas. “E daí?”, “gripezinha”, “não sou coveiro”, “Tem medo do quê?”, 
“Vamos tocar a vida” infelizmente são as palavras de ordem em Brasília, de quem deveria ser o protago-
nista na guerra contra a doença. 

No Paraná, não é tão diferente. O governo Ratinho Júnior (PSD) expõe ainda mais seu caráter privatista. 
Após 32 anos do massacre de 30 de agosto de 1988 - ocorrido no governo do hoje senador Álvaro Dias 
(PODE) - os ataques tomaram outro formato. Ratinho acabou com os cargos de funcionários(as) de es-
cola após anos de luta por concurso, carreira e valorização. Congelou data-base, progressões e promo-
ções, aumentou a contribuição previdenciária dos servidores e passou a cobrar ainda mais de aposenta-
dos(as). Instituiu aulas não presenciais que expõem o descompromisso do governo com a qualidade da 
educação e agora, com o iminente fracasso do programa, ameaça o retorno às aulas em plena pandemia.

O nosso desafio, mais uma vez, é permanecer vigilantes, altivos, resilientes. É hora de luta para 
não perder ainda mais e nos unir para resgatar o que nos tiraram. Há 73 anos nosso sindicato resis-
te. Temos a marca da resistência e da solidariedade na nossa história. Governos passam, nós per-
manecemos. Juntos(as) somos cada vez mais fortes!

Direção Estadual da APP-Sindicato
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PÁG. 2

Ratinho e 
Feder atacam 
também EJA 
e Educação 
Profissional

Assim como tem acontecido na 
Educação Básica, o plano do go-
verno Ratinho Junior para destrui-
ção da escola pública também ata-
ca a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e a Educação Profissional.

Como a APP-Sindicato denunciou 
no segundo semestre de 2019, as 
mudanças que que o empresário 
Renato Feder, secretário da Edu-
cação, implantou este ano na EJA 
não deram certo. O fim da oferta de 
ensino flexível na modalidade tem 
provocado desistência em massa 
e reprovação por falta.

O Sindicato tem pautado o tema 
no Conselho Estadual de Educação 
(CEE) e, após reunião com a Co-
missão Educação da Assembleia 
Legislativa, deputados(as) aprova-
ram um requerimento pedindo ao 
governador a suspensão das alte-
rações e a retomada do ensino fle-
xível na EJA.

A APP-Sindicato também denun-
ciou no CEE uma decisão unilate-
ral do governo que impedia a aber-
tura de novas turmas da Educação 
Profissional no segundo semestre 
deste ano para os cursos subse-
quentes da modalidade.

Após análise do caso, o Conselho 
aprovou uma deliberação deter-
minando a continuidade do pri-
meiro semestre e abertura de no-
vas matrículas dos cursos técnicos 
da Educação Profissional.

A APP-Sindicato segue mobilizan-
do a categoria e utilizando todos 
os recursos administrativos e ju-
rídicos possíveis para defender os 
direitos dos(as)educadores(as) e 
da comunidade escolar.

LEIA MAIS:

• https://appsindicato.org.br/app-sin-
dicato-cobra-suspensao-de-alteraco-
es-na-eja-e-a-abertura-de-matriculas-
-da-educacao-profissional

• https://appsindicato.org.br/conse-
lho-estadual-de-educacao-determina-
-abertura-de-novas-matriculas-dos-
-cursos-profissionalizantes

• https://appsindicato.org.br/app-sin-
dicato-denuncia-fechamento-de-tur-
mas-da-eja-educacao-profissional-e-
-do-campo-ao-mp-pr

O QUE ESTÁ POR TRÁS DA 
PROPOSTA DE AULAS 
NÃO PRESENCIAIS?

A  APP-Sindicato tem denunciado e mobilizado a categoria na 
luta contra o plano do governo Ratinho Junior e do empresário 
Renato Feder de abrir caminhos para a implantação do ensino 

a distância na Educação Básica.

A imposição de aulas não presenciais na rede pública do Paraná é um 
passo para a intensificação da política de desvalorização e menos di-
reitos para os(as) professores(as) e funcionários(as) das escolas, e de 
precarização, fechamento de cursos e turmas e baixa qualidade do 
ensino para os(as) estudantes.

Os únicos que ganham com esse tipo de iniciativa são as empresas de 
tecnologia e seus(suas) sócios(as). Ao invés dos recursos serem desti-
nados para valorização dos(as) profissionais da educação e na melho-
ria das condições físicas e pedagógicas das escolas, por exemplo, são 
transferidos para poucos(as), que ficam cada vez mais ricos(as) sem 
ministrar uma única aula.

Outro grave problema tem relação direta com a realidade dos(as) estu-
dantes da rede pública. Muitos(as) não têm as tecnologias e os equipa-
mentos adequados para esta modalidade de ensino. As consequências 
imediatas dessa falta de igualdade nas condições de acesso à educa-
ção são o abandono escolar e o aumento da desigualdade social.

O posicionamento do Sindicato também leva em conta a experiên-
cia de quem conhece o “chão da escola”. Especialistas alertam que 
as aulas a distância não são recomendadas para a faixa etária que 
frequenta a Educação Básica. O ensino a distância exige autonomia, 
disciplina e muita dedicação, habilidades que esses(as) estudantes 
ainda estão aprendendo.

Contrapondo ao avanço desse plano de mercantilização da escola pú-
blica do Paraná, a APP-Sindicato tem respondido com muita resistên-
cia. O ensino público de qualidade e gratuito é uma política de Estado, 
um importante instrumento de formação para a cidadania, inclusão e 
equalização social, que deve estar à serviço de todos(as) e não pode 
ser destruído para atender os interesses de grupos econômicos.

LEIA MAIS:

• https://appsindicato.org.br/formacao-ruim-e-um-dos-riscos-do-ead-no-ensi-
no-fundamental-alertam-especialistas
• https://appsindicato.org.br/migracao-para-ead-favorece-evasao-e-baixo-de-
sempenho-alerta-especialista
• https://appsindicato.org.br/manifesto-por-uma-educacao-humanizadora

 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-cobra-suspensao-de-alteracoes-na-eja-e-a-abertura-de-matriculas-da-educacao-profissional
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-cobra-suspensao-de-alteracoes-na-eja-e-a-abertura-de-matriculas-da-educacao-profissional
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-cobra-suspensao-de-alteracoes-na-eja-e-a-abertura-de-matriculas-da-educacao-profissional
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-cobra-suspensao-de-alteracoes-na-eja-e-a-abertura-de-matriculas-da-educacao-profissional
 https://appsindicato.org.br/conselho-estadual-de-educacao-determina-abertura-de-novas-matriculas-dos-cursos-profissionalizantes
 https://appsindicato.org.br/conselho-estadual-de-educacao-determina-abertura-de-novas-matriculas-dos-cursos-profissionalizantes
 https://appsindicato.org.br/conselho-estadual-de-educacao-determina-abertura-de-novas-matriculas-dos-cursos-profissionalizantes
 https://appsindicato.org.br/conselho-estadual-de-educacao-determina-abertura-de-novas-matriculas-dos-cursos-profissionalizantes
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-denuncia-fechamento-de-turmas-da-eja-educacao-profissional-e-do-campo-ao-mp-pr
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-denuncia-fechamento-de-turmas-da-eja-educacao-profissional-e-do-campo-ao-mp-pr
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-denuncia-fechamento-de-turmas-da-eja-educacao-profissional-e-do-campo-ao-mp-pr
 https://appsindicato.org.br/app-sindicato-denuncia-fechamento-de-turmas-da-eja-educacao-profissional-e-do-campo-ao-mp-pr
 https://appsindicato.org.br/formacao-ruim-e-um-dos-riscos-do-ead-no-ensino-fundamental-alertam-especialistas
 https://appsindicato.org.br/formacao-ruim-e-um-dos-riscos-do-ead-no-ensino-fundamental-alertam-especialistas
 https://appsindicato.org.br/migracao-para-ead-favorece-evasao-e-baixo-desempenho-alerta-especialis
 https://appsindicato.org.br/migracao-para-ead-favorece-evasao-e-baixo-desempenho-alerta-especialis
 https://appsindicato.org.br/manifesto-por-uma-educacao-humanizadora


PÁG. 3

RATINHO JUNIOR QUER DAR CALOTE EM 
REAJUSTE, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES 

DOS(AS) SERVIDORES(AS)

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o 
trabalho da APP-Sindicato não para. Um exemplo 
são as cobranças e a pressão para o pagamento da  

data-base, promoções e progressões. 

No mês de julho, Ratinho Junior enviou para a Assem-
bleia Legislativa do Paraná uma proposta que suspende 
o pagamento da segunda parcela da reposição salarial 
referente a data-base de 2019, que é de 1,5%, prevista 
para ser paga em janeiro de 2021. O texto propõe tam-
bém a suspensão da implantação e concessão de pro-
moções e progressões.

A APP-Sindicato e demais entidades que compõem o Fórum das Entidades Sindicais (FES) têm feito reuniões com 
os(as) deputados(as) para demonstrar que, apesar da situação fiscal do Estado favorável, o governo continua es-
condendo informações e fazendo terrorismo.

“Não aceitaremos calote. Chega de pagarmos a conta. Mais uma vez o governador está usando a pandemia para 
atacar os direitos do funcionalismo”, afirma o presidente da APP-Sindicato, professor Hermes Silva Leão.

LEIA MAIS:

• https://appsindicato.org.br/ratinho-junior-quer-dar-calote-em-reajuste-promocoes-e-progressoes-dosas-servidoresas

• https://appsindicato.org.br/sindicatos-contestam-numeros-divulgados-pelo-governo-em-prestacao-de-contas

PROJETO DA APP-SINDICATO AUXILIA 
EDUCADORES(AS) A LIDAR COM ISOLAMENTO SOCIAL

Em função da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de distanciamento social, a saúde mental 
dos(as) profissionais da educação pública também é afetada. Pensando nisso, a APP-Sindicato desenvolveu 
o projeto Rodas de Acolhimento. A iniciativa tem proporcionado conforto emocional e espaço de diálogo 

aos(às) educadores(as) durante a pandemia. 

O projeto é organizado pelos núcleos sindicais. Uma vez por semana ou a cada 15 dias, grupos com cerca de 
20 pessoas se reúnem por até 1h30 sob a coordenação de um(a) psicólogo ou de um assistente social e um 
dirigente sindical.

De acordo com a assistente social que participou da cons-
trução do projeto, Nanci Ferreira Pinto, o Rodas de Acolhi-
mento atua também na prevenção e promoção da saúde 
mental. 

Segundo ela, os(as) participantes têm aprovado a iniciati-
va, pois o diálogo contribui tanto em relação ao enfrenta-
mento da pandemia, quanto com as dificuldades do tra-
balho em casa.

“Estamos enfrentando um momento crítico que nos impõe 
muitos desafios. Precisamos manter a nossa capacidade 
dialógica para melhor ler as entrelinhas do contexto social 
e enxergar as possibilidades de transformação”, justifica.

Para participar do projeto, professores(as) e funcionários(as) de escola sindicalizados(as) podem entrar em conta-
to com o Núcleo Sindical da APP-Sindicato da sua região.

LEIA A MATÉRIA NO SITE:
• https://appsindicato.org.br/rodas-de-acolhimento-da-app-sindicato-auxiliam-educadoresas-a-lidar-com-isolamento-social
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PÁG. 4

GOVERNO RATINHO CASTIGA APOSENTADOS(AS) 
COM CONFISCO DE PARTE DOS RENDIMENTOS

Professores(as) e funcionários(as) de escola aposentados(as), mobilizados(as) pela APP-Sindicato, também 
lutaram contra a reforma da previdência estadual, apresentada pelo governo Ratinho Junior e aprovada 
no final de 2019 pelos(as) deputados(as) da sua base aliada.

Entre outras maldades, o governo passou a “confiscar” parte do rendimento mensal dos(as) aposentados(as). 
Isso porque Ratinho aumentou de 11% para 14% a alíquota de contribuição e determinou que, em caso de défi-
cit no sistema previdenciário, o tributo seja cobrado do valor que passar de três salários mínimos.

Até março, um(a) servidor(a) aposentado que recebia, por exemplo, R$ 6.101,06, teto do INSS, não tinha qual-
quer desconto previdenciário. A partir de abril, Ratinho passou a descontar R$ 415,25 por mês da aposentadoria 
dessa mesma pessoa. Neste caso, ao longo de um ano o governo vai ficar com cerca de R$ 5 mil desse(a) aposen-
tado(a), ou seja, quase o total de um mês de aposentadoria.

Contra essas injustiças a APP-Sindicato luta em várias frentes, buscando a anulação total dessa reforma, e está 
convocando a categoria para pressionar os(as) deputados(as) estaduais pela retirada do artigo 3º do Projeto 
de Lei 236/2020, que dispõe sobre alterações no custeio do regime previdenciário, em tramitação na Assem-
bleia Legislativa.

ATÉ MARÇO 
DE 2020

A PARTIR DE ABRIL 
DE 2020

Isenção Até R$ 6.101,06
Teto do INSS

Até R$ 3.135,00
3 salários mínimos*

Desconto previdência 
sobre o que exceder o 

teto do INSS
11% 14%

Recebe R$ 6.101,06  
de aposentadoria  

(teto do INSS)

Pagava R$ 0,00 / mês  
de contribuição; 

R$ 0,00 / ano  
de contribuição.

Passou a pagar 
R$ 415,25 / mês de contribuição; 

R$ 4.983,00 / ano de contribuição.

Veja como era e como ficou:

LINK DA MATÉRIA COM O MODELO DA CARTA:

• https://appsindicato.org.br/aposentadosas-sofrem-com-reducao-dos-vencimentos
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https://appsindicato.org.br/aposentadosas-sofrem-com-reducao-dos-vencimentos
https://appsindicato.org.br/escolapublicaeudefendo/


PÁG. 5

FES cobra 
falta de 
transparência 
de finanças 
do Estado

Coordenadores(as) do Fórum das 
Entidades Sindicais (FES) se reu-
niram no dia 22 de julho com re-
presentantes da Secretaria de Ad-
ministração e Previdência após a 
mudança do titular da pasta, com 
a saída de Reinhold Stephanes e a 
chegada do deputado Marcel Hen-
rique Micheletto.

Entre as pautas  tratadas na reu-
nião, estiveram a discussão sobre 
o protocolo do governo direciona-
do à Assembleia Legislativa sobre 
a emenda à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias que congela a data-ba-
se e os direitos de carreira do fun-
cionalismo público, assim como a 
interpretação dada pelo Executivo 
sobre a Lei federal 173/2020, que 
trata sobre esses assuntos. 

Além disso, os dirigentes do FES 
relataram a insatisfação das cate-
gorias de servidores com a falta de 
transparência das finanças do Es-
tado nas plataformas oficiais e no-
vamente pediram que o governo 
abra uma mesa de diálogo com os 
sindicalistas sobre os recursos pú-
blicos do Paraná.

Vidas Negras 
Importam
Além da data em homenagem 
a Tereza de Benguela (25 de 
julho), Mulher Negra que che-
fiou o Quilombo do Piolho ou 
Quariterê e representa a luta 
das negras(as) da América La-
tina, o mês foi marcado por 
diversas manifestações pela 
vida de pessoas pretas. 

Após o assassinato de Geor-
ge Floyd pelas mãos da polí-
cia norte americana, diversos 
protestos foram iniciados no 
Brasil e no mundo, exigindo o 
fim da violência policial e va-
lorização das pessoas e cul-
tura negra.

CONHEÇA AS AÇÕES 
COLETIVAS DA APP-SINDICATO

Entre as lutas da APP-Sindicato, as ações judiciais são uma das fer-
ramentas para assegurar que os direitos dos(as) trabalhadores(as) 
sejam garantidos. O sistema Minha Sindicalização, no site do Sin-

dicato, permite que cada sindicalizado(a) acesse as ações em tramita-
ção. No site, é possível enviar também documentações necessárias 
para recebimento das ações ativas. Fique atento(a) aos prazos.

AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO

A ação é referente à Contribuição Previdenciária recolhida de forma 
ilegal no governo Jaime Lerner, no período de 1999 a março de 2003. 
Tem direito a restituição dos valores servidores(as) concursados(as) 
da educação, do período de janeiro de 1999 a março de 2003 ou quem 
estava na ativa, com remuneração acima de R$ 1.200,00. Já os(as) que 
estavam aposentados(as) na época, tem direito a devolução de todos 
os valores descontados, pois eram isentos. A ação está temporaria-
mente suspensa pois o Sindicato busca junto ao Estado a disponibili-
zação dos documentos comprobatórios. 

LEIA MAIS

PRECATÓRIOS

Precatórios é a forma como o governo paga as suas dívidas originadas 
de ações judiciais que ele perde. Assim o autor da ação tem seu direi-
to a recebimento resguardado por um Título, chamado de Precatório. 
Primeiro são pagos os Precatórios Preferenciais, depois os precatórios 
alimentares mais antigos na lista e depois os não alimentares, de acor-
do com a disposição orçamentária para aquele ano e assim por diante.

AÇÃO CLT / PISO SALARIAL

A ação se refere ao acordo da  “Ação CLT”, homologado entre a APP-Sin-
dicato e o Estado, que garante a indenização de de 20 mil professores(as) 
que trabalharam na rede pública do Paraná pelo regime celetista entre 
1988 e 1992. O prazo para a entrega da documentação que dá direito à 
continuidade na fase de execução é até 31 de setembro de 2020. Os pa-
gamentos serão realizados após o julgamento final dos recursos. 

LEIA MAIS

AÇÃO DO TERÇO DE FÉRIAS

O Sindicato ganhou na Justiça o direito dos(as) professores(as) con-
cursados(as) que estavam em atividade no período de 2003 a 2004 ao 
pagamento do terço de férias sobre 60 dias. A chamada para a atu-
alização foi iniciada no dia 14 de fevereiro e estava sendo realizada 
somente através do preenchimento de declaração nos Núcleos Sin-
dicais ou na Sede Estadual. A atualização está disponível apenas para 
professores(as) que entregaram, até março de 2019, a documentação 
completa no sindicato para a execução.

LEIA MAIS

http://app.com.br/sindicalizacao
https://appsindicato.org.br/recebimento-de-documentos-da-acao-do-desconto-previdenciario-e-suspenso-temporariamente/
https://appsindicato.org.br/acao_clt_piso_salarial
https://appsindicato.org.br/acao_terco_ferias
https://appsindicato.org.br/app-sindicato-disponibiliza-servicos-digitais-para-sindicalizadosas


PÁG. 6

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná | www.appsindicato.org.br | Tel.: (41) 3026-9822.
Presidente: Hermes Silva Leão. Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira | Jornalistas: Fabiane Burmester (4305–PR), Gelinton 

Batista (8027-PR), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR) e Uanilla Pivetta (8071-PR) | Diagramador: Rodrigo Romani | Técnica em atendimento: Valdirene de Souza | Edição de vídeos: Luan Pablo Romero de Souza.

– Jornal 30 de Agosto – nº 213 (edição on-line) –
Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Secretário de Formação Política-Sindical e Cultura], Celso José dos Santos [Secretário de Assuntos Municipais], Clau Lopes [Secretário Executivo 

da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Claudinei Pereira [Secretário Executivo de Comunicação], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo Educacional], Elizamara Goulart Araújo [Secretária de Sindicalizados(as)], Joana Darc Franco Bertoni [Secretária Executiva 
de Saúde e Previdência], Joselisa Teixeira de Magalhães [Secretária de Política Social e Direitos Humanos], Ana Carolina Moura Melo Dartora [Secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção de Igualdade Racial e 

Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Secretário de Comunicação], Marcia Aparecida de Oliveira Neves [Secretária Executiva de Assuntos Municipais], Maria Madalena Ames [Secretária de Administração e Patrimônio], Mario Sergio Ferreira de Souza [Secretário 
de Assuntos Jurídicos], Nádia Brixner [Secretária de Funcionários(as)], Paulo Sérgio Vieira [Secretário Executivo de Formação Política-Sindical e Cultura], Ralph Charles Wendpap [Secretário de Saúde e Previdência], Simone Checchi [Secretária de Política-Sindical],  

Taís Mendes [Secretária Educacional], Tereza Lemos [Secretária de Organização], Valci Maria Matos [Secretária de Aposentados(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças].EX
PE
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#ESCOLAPÚBLICAEUDEFENDO

Você defende a escola pública? A APP-Sindicato sempre! Lançou, inclusive, a campanha “Nem precisa que-
brar a cabeça para fazer uma escola pública de qualidade”, que circula em todo o Paraná nas diversas 
mídias e veículos de comunicação.

A luta pela educação pública de qualidade com aprendizagem que respeite a diversidade e vivência dos(as) estu-
dantes soma-se à força de cada profissional da área. É um ciclo, um envolvimento de conscientização para uma es-
cola e um mundo melhores. Todos(as) juntos(as) contra os ataques das políticas governamentais que ferem direitos 
dos(as) educadores(as) e da educação. A campanha valoriza os(as) servidores(as) e a sua saúde, fortalece a escola 
pública, mostra a necessidade de investimentos e o respeito ao cenário educacional sem cortes e terceirizações.

LEIA MAIS

AÇÃO SOLIDÁRIA 
APP-SINDICATO 73 ANOS

Como comemorar 73 anos de fundação em um 
ano atípico pelo agravante da pandemia? Ajudar 
a quem precisa! Assim, o Sindicato e seus Núcle-

os realizaram uma grande ação. Houve arrecadação de 
alimentos, produtos de limpeza, higiene, fraldas des-
cartáveis, roupas e agasalhos para doar à entidades e 
famílias. Respeitando todas as regras do distanciamen-
to social e cuidados pensando na saúde de todos(as).

Vejam os números:

NOVOS TEMPOS, 
NOVOS DESAFIOS.
SOMOS DIGITAIS!

A APP-Sindicato é conectada e tecnológica. Não é 
de hoje que a comunicação e o relacionamento 
com a sociedade estão presentes nas redes so-

ciais. No tempo de pandemia acelerou ainda mais o pro-
cesso e desenvolveu um novo modelo para dar suporte 
à categoria, que permite acesso ao cadastro individual 
de cada sindicalizado(a), contendo todas as informações 
necessárias, como ações judiciais. Afinal, os(as) sindica-
lizados(as) não podem ficar sem acesso às informações 
e serviços disponibilizados. Tem isolamento presencial 
pelo bem da saúde de todos(as), mas não de atendimen-
to. Os(as) dirigentes e funcionários(as) do Sindicato es-
tão on-line e ligados(as) no mundo, com atenção às no-
tícias da pauta educacional e informes diariamente.

  5 toneladas de alimentos  

 35 mil máscaras

 1500 peças de vestuário

http://www.appsindicato.org.br
https://appsindicato.org.br/escolapublicaeudefendo
https://appsindicato.org.br/escolapublicaeudefendo
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