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Nesta sexta-feira (23), a secretaria de 
Formação e Cultura da APP-Sindicato rea-
liza o segundo seminário do Programa de 
Formação de 2021. A atividade terá início a 
partir das 17h30 e abordará o tema Liberta-
ção Em Paulo Freire Frente ao Neoconserva-
dorismo: Mulheres, Racismo e Desigualdades 
e será veiculada na Fanpage da APP-Sindica-
to no Facebook.

A palestra faz parte de uma parceria en-
tre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e da APP-Sindicato e é feita em três etapas, 
sendo essa segunda, ministrada pelas Dou-
toras Maria Margarida Machado da Universi-
dade Federal de Goiás e Giselle Moura Sch-
norr da Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar). Participe e faça sua inscrição no 
site da APP-Sindicato!

Nova etapa de 
formação debate 
Mulheres, Racismo e 
Desigualdade a partir 
de Paulo Freire
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No ano de 2020, a pandemia de Covid-19 aba-
lou o mundo todo. Foi necessário reconfigurar 
todas as relações de trabalho, estudo e assim, a 
sociedade entraram em isolamento social para 
conter a propagação do vírus letal. Entretanto, o 
governo federal e o governo de Ratinho por mui-
tas vezes, ignoraram a gravidade da pandemia e 
forçaram a convocação das aulas presenciais e, na 
grande maioria das escolas, com equipamentos 
com qualidade e quantidade insuficientes para 
garantir a segurança no ambiente.

A Campanha “Nossa luta salva vidas”  vem 
para mostrar e reforçar o posicionamento do Sin-
dicato em defesa das aulas, da segurança da co-
munidade escolar e, consequentemente, de toda 
sociedade. Os materiais gráficos, em áudio, vídeo 
e impressos são um alerta público para a gravida-
de das convocações para o retorno às escolas sem 
a imunização completa.

“As nossas escolas não estão preparadas pa-
ra oferecer aos nossos estudantes, professores e 
funcionários de escola; segurança, com relação a 
contaminação por Covid-19. Não temos nas esco-
las funcionários suficientes para atender os estu-
dantes e, os poucos funcionários que temos, não 
têm EPIs adequados”, relata o presidente da APP-
-Sindicato, professor Hermes Silva Leão.

A APP-Sindicato luta, em primeiro lugar, pela 
vida. Esse é o direito principal dos cidadãos. “Con-
seguimos, ao longo desse último ano, provocar 
um debate público embasado em dados científi-
cos e no conhecimento pedagógico que reunimos. 

APP-Sindicato lança Campanha 
em defesa da segurança nas 
escolas e da imunização
“Pão, vacina e educação: a nossa luta salva 
vidas”. Confira os motivos que levaram à 
categoria a uma greve pela vida e também os 
materiais de divulgação

Foram diálogos importantes com lideranças, pre-
feitos, com a categoria e com a comunidade esco-
lar. Evitamos a retomada de aulas em períodos de 
alto risco e isso salvou vidas”, reforça o presidente. 

O Sindicato afirmou, durante todo o perío-
do de pandemia, que para que aconteça o iso-
lamento social é preciso que tenha políticas pú-
blicas que garantam a renda mínima, como um 
auxílio emergencial decente. Quanto à vacina, 
já é do conhecimento de todas e todos nós boa 
parte da população já poderia estar imunizada 
com duas doses.

Ressaltando, que o Sindicato reconhece a 
importância da volta às aulas presenciais e en-
tende que os estudantes têm tido prejuízo no 
processo ensino aprendizagem, no entanto, os 
conteúdos podem ser recuperados, mas a vida, 
essa não se recupera. Por isso, a categoria está 
em greve das aulas presenciais e defende que as 
aulas presenciais aconteçam somente quando 
houver segurança.

“As nossas escolas 
não estão preparadas 
para oferecer aos 
nossos estudantes, 
professores e 
funcionários de 
escola; segurança, 
com relação a 
contaminação 
por Covid-19. Não 
temos nas escolas 
funcionários 
suficientes para 
atender os estudantes 
e, os poucos 
funcionários que 
temos, não têm EPIs 
adequados” relata o 
presidente da APP-
Sindicato, Hermes 
Silva Leão.

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

DA REDE MUNICIPAL DE VIRMOND

Considerando o envio do projeto de lei 044/2021 de autoria do Executivo 
do Município de Virmond que propõe alterações e revogam artigos, 
incisos e parágrafos da Lei municipal n° 470/2020 que dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração PCCR do 
Magistério Público Municipal do município de Virmond Paraná, e dão 
outras providências, a Presidenta do Núcleo Sindical de Laranjeiras do 
Sul da APP-Sindicato no uso de suas atribuições estatutárias resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal 
de Educação Pública do Município de Virmond para assembleia municipal 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual (*), no dia 23 de 
julho de 2021, às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos) em primeira 
convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em segunda, 
para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Deliberação de Greve; 3) 
Mobilizações; 4) Encaminhamentos. 

*Para participar da Assembleia a Direção da App Sindicato Núcleo de 
Laranjeiras do sul disponibilizará o link da plataforma virtual Zoom, sendo 
assim o formato e metodologia da Assembleia será realizado através de 
uma sala virtual de debates sobre as pautas elencado pela ferramenta 
de videoconferência. 

 
Rosangela de Fatima Rodrigues | Presidenta – NS Laranjeiras do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A APP-Sindicato luta, em primeiro lugar, pela vida. Esse é o direito 
principal dos cidadãos. 


