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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 Previ-
dência], 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]. 

Saiba como votar e participar
das eleições da APP-Sindicato

N os dias 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro, o seu voto 
definirá os rumos da APP.  Pela primeira vez, as eleições 
sindicais ocorrerão exclusivamente em meio digital e vo-

cê poderá votar de qualquer lugar, pelo celular, tablet ou com-
putador, desde que conectado(a) à Internet. 

O pleito definirá as próximas gestões da Direção Estadual, do 
Conselho Fiscal e dos Núcleos Sindicais, bem como os represen-
tantes de Município. O processo é simples, seguro e rápido. Con-
fira o passo a passo, guarde e participe!

PASSO A PASSO

Para agilizar o seu voto, atualize seus dados o quanto antes. 
Basta acessar o sistema MINHA SINDICALIZAÇÃO no site da APP 
ou diretamente no link bit.ly/atualizapp

Para saber mais sobre o 
processo eleitoral, acesse o 
hotsite no Código QR ao lado.

Na primeira tela, 
insira seu CPF e Data 
de Nascimento. Em 
seguida clique em 
“Enviar”.

Pronto! Seu voto foi 
confirmado. Você 
pode imprimir seu 
comprovante ou 
optar por receber 
por e-mail.

Se este aviso for exibido ao 
inserir seus dados na tela 
de acesso, o sistema não 
reconheceu o seu cadastro. 
Mas ainda é possível votar 
para posterior validação 
pela Comissão Eleitoral. 
Clique em “Sim” para 
continuar.

No voto em separado, 
também será preciso 
preencher outros 
dados para completar 
o seu cadastro.

Seu primeiro voto 
será para a Direção 
Estadual. Selecione 
a Chapa e clique 
em “Próximo”. Na 
sequência, você 
votará nesta ordem: 
Direção do Núcleo; 
Conselho Fiscal e 
Representante de 
Município (se houver).

A seguir, escolha 
entre receber seu 
código de verificação 
(token) por e-mail 
ou celular. Clique 
em “Confirmar” e 
confira o SMS ou 
e-mail sem fechar a 
janela da votação. 
Após, volte e insira 
o código recebido.

Aceite o termo de 
responsabilidade e 
continue.

Clique em “Acessar 
votação”.

Sindicalizados(as) que se filiaram até o dia 3 
de setembro do corrente ano e estiverem com 
a mensalidade em dia na data das eleições.

QUEM PODE VOTAR?QUANDO?

Início às 8h do dia 30 de 
novembro. Encerramento às 18h 
do dia 2 de dezembro.

ONDE?

Atenção: voto em separado
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Link da APP https://bit.ly/votaapp
ou código QR Code ao lado.

Acesse:
appsindicato.org.br/eleicoesapp

Em fase avançada de discussão no Congresso, na PEC 
32 é a granada final de Paulo Guedes e Bolsonaro 
no bolso dos(as) servidores(as) e da população bra-

sileira. A Reforma vai manter os privilégios do alto esca-
lão, inviabilizar as carreiras verdadeiramente de Estado 
e escancarar as portas para a privatização, a corrupção, 
a rachadinha e o apadrinhamento político e ideológico.

IMPACTOS PARA EDUCADORES(AS) DA ATIVA:

• Extinção gradual dos planos de carreira, extinção 
do Regime Jurídico Único e fim da estabilidade e 
dos concursos públicos;

• Fim da evolução de carreira exclusivamente por 
tempo de serviço;

• Ampliação da privatização, das terceirizações e 
dos vínculos precários;

• Novos contratos aumentarão o déficit da Previ-
dência e podem levar ao aumento da contribuição 
para a aposentadoria;

• O servidor(a) poderá sofrer perseguição política e 
ser desligado;

• Sindicatos serão fragilizados com a fragmentação 
dos tipos de contrato; grevistas podem ser substi-
tuídos por contratos frágeis e temporários.

IMPACTOS PARA EDUCADORES(AS) 
APOSENTADOS(AS):

• Novos vínculos ampliarão déficit no Regime Pró-
prio da Previdência, o que pode inviabilizar o pa-
gamento de aposentadorias e pensões;

• Pela mesma razão, poderá haver o fim da pari-
dade nos salários entre servidores(as) na ativa e 
aposentados(as), levando a uma estagnação ainda 
maior dos proventos;

• Déficit do RPPS poderá levar a novo aumento das 
contribuições previdenciárias.

Saiba como a Reforma 
Administrativa atinge 

você, educador(a)

Defenda os serviços públicos!
Você pode ajudar a lutar contra o fim da 
sua carreira e de todos os serviços públicos. 
Acesse o link do QR Code ao lado e envie 
mensagens para os deputados e deputadas.

/APPUnidaeforte @APPUnidaeforte


