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Atualize seus dados 
cadastrais até 30 de 
outubro e concorra 
a 4 smartphones

Atenção sindicalizados(as)! 
Está chegando o fim do prazo

 para concorrer a 4 smartphones.

Para participar, atualize seus dados até 
o próximo dia 30 de outubro através do sis-
tema “Minha Sindicalização”. O sorteio será 
realizado no dia 3 de novembro.

Além de ter acesso a informações sobre 
processos, realizar inscrições para as colô-
nias de praia e outros benefícios, a atuali-
zação cadastral também é necessária para 
agilizar a participação das eleições da APP, 
que ocorrem nos próximos dias 30 de no-
vembro, 1º e 2 de dezembro.

Serviços na palma de sua mão

A atualização cadastral faz parte do pro-
cesso de digitalização do Sindicato, que visa 
proporcionar todos os serviços oferecidos 
pela APP-Sindicato a um clique de distân-
cia dos(as) trabalhadores(as) da educação. 

Durante a pandemia, a APP realizou 
diversas atividades de forma virtual  em 
função da pandemia, como as assem-
bleias e agora as eleições e por isso é ne-
cessário atualizar as informações dos sin-
dicalizados(as), alcançando o máximo de 
filiados(as). 

“É importante que todos(as) compar-
tilhem, atualizem o seu cadastro e partici-
pem das nossas ações”, enfatiza Luiz Fer-
nando Rodrigues.

Golpe no Conselho de Educação: 
vaga histórica dos trabalhadores 
é ocupada por indicação política
Trata-se de uma clara tentativa de calar a voz da categoria, que há décadas exerce mandatos técnicos e 
pautados pela qualidade da educação

A atualização é feita através do 
sistema “Minha Sindicalização” e 
o sorteio será realizado no dia 3 
de novembro

Em mais um golpe brutal contra a educação 
paranaense, o governo Ratinho Jr. retirou o as-
sento da APP-Sindicato do Conselho Estadual 
de Educação e nomeou, para ocupar a vaga 
dos trabalhadores(as), uma indicação política 
do senador Flávio Arns.

A manobra, consolidada no Diário Oficial 
do Estado na última terça-feira (18), interdita 
a participação da categoria no único espaço 
institucional de debate e normatização das 
políticas educacionais do Paraná.

Trata-se de uma clara tentativa de calar 
a voz dos trabalhadores(as), que há décadas 
exercem mandatos técnicos e pautados pela 
defesa de uma escola democrática, de quali-
dade e plural. Não aceitaremos.

“Através da nossa vaga, defendemos com 
unhas e dentes o recurso público para a esco-
la pública. Está claro que este é um golpe para 
acelerar o projeto privatista na educação do Pa-
raná”, aponta Vanda Santana, secretária geral 
da APP-Sindicato.

Com o aparelhamento do Conselho, o go-
verno espera passar a boiada sem qualquer 
contraponto em um período de intensas mu-
danças pedagógicas. É sintomático deste mo-
vimento que o Sinepe, entidade patronal do 
ensino privado, tenha mantido a sua vaga.
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“Sem a voz da categoria, quem este Conse-
lho representa? Nós não teremos como deba-
ter pautas fundamentais que dialogam com a 
realidade da educação. Querem calar a escola 
pública e a nossa categoria”, enfatizou a secre-
tária educacional Taís Mendes, cujo mandato 
no Conselho encerrou-se no último dia 18.

A APP-Sindicato exige a revogação ime-
diata do ato e a nomeação da legítima repre-
sentação dos trabalhadores(as). Desde já con-
vocamos todos os segmentos da sociedade a 
denunciar este golpe e a se somar nesta luta. 
Não nos calarão!

“Sem a voz da 
categoria, quem este 
Conselho representa? 
Nós não teremos 
como debater pautas 
fundamentais que 
dialogam com 
a realidade da 
educação. Querem 
calar a escola pública 
e a nossa categoria”, 
enfatizou a secretária 
educacional Taís 
Mendes, cujo mandato 
no Conselho encerrou-
se no último dia 18.
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