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É hora de renovar 
as energias!

É hora de renovar 
as energias!

Após dois anos de dores e incertezas, confina-
mento e cuidado, o sol volta a brilhar. É com 
orgulho que a APP reabre as colônias em 

Itapoá e Guaratuba para acolher educadores(as) de 
todo o estado e ofertar um merecido e justo des-
canso a sindicalizados(as) e suas famílias. Os cuida-
dos continuam, mas há, com o avanço da imuniza-
ção, condições mais apropriadas para aproveitar o 
verão e confraternizar. 

A pandemia foi um longo inverno, que nos colo-
cou à prova dentro e fora das escolas. Ceifou vidas de 

colegas, amigos(as) e entes queridos. Exigiu que, num 
esforço sobre-humano, reaprendêssemos a ensinar. 
Muitos dos(as) nossos(as) tombaram. É em memória 
destes, e em celebração à vida, que lhe convidamos a 
repousar, restaurar as energias e comemorar a che-
gada de um novo ciclo de esperança e renovação. 

Mesmo sob ataque permanente dos governan-
tes, diante da sobrecarga de trabalho, do assédio, 
da falta de valorização e dos riscos à saúde, nós 
nunca paramos e jamais fugimos da luta. Em 2022 
estaremos, também, a postos para quaisquer ba-

talhas em defesa da educação pública, da catego-
ria e do futuro do nosso estado. Que seja um ano 
de avanços e conquistas! Quando a escola pública 
vence, a vitória é do conjunto da sociedade. 

Aproveite cada momento e saiba que a APP-Sin-
dicato sempre estará ao lado de cada professor(a) e 
funcionário(a) de escola, da ativa ou aposentado(a). 

Desejamos boas festas e um descanso pleno 
de momentos alegres e memoráveis. Feliz ano 

novo a todas e todos!
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Confira as novidades nas Colônias praia

Garanta sua estadia!

Direção estadual investiu mais de R$ 100 mil em reformas e melhorias para receber categoria

As Colônias de Praia da APP-Sindicato já estão 
com suas portas abertas para receber os(as) 
sindicalizados(as) para a temporada de ve-

rão de 2021/2022. Depois de passarem um período 
fechadas, por conta da pandemia, elas reabrem e 
contam com melhorias na infraestrutura e reade-
quações sanitárias para garantir a segurança e con-
forto dos(as) sindicalizados(as) e familiares.

Localizadas nas praias de Guaratuba (PR) e Ita-
poá (SC), as colônias oferecem um amplo e agradá-
vel espaço, em regiões privilegiadas de ambos os 
litorais. Ficam de frente para o mar e encantam já 
na primeira vista. A professora Cecília Macedo Dias, 
do NS de Paranavaí, comenta que há 35 anos fre-
quenta as unidades. “Os meus três filhos cresceram 
vindo às colônias. Aqui a gente têm muitas memó-
rias em família, por isso é um espaço que eu gosto 
muito de retornar”.

Nos últimos anos, o Sindicato realizou reformas 
em todas as instalações das colônias. Entre as prin-
cipais obras estão melhorias nos cômodos e res-
tauração de apartamentos. A então secretária de 
Administração e Patrimônio, Professora Maria Ma-
dalena Ames, explica como foi feito todo o processo 
de restauração.

“Em Guaratuba aumentamos três apartamen-
tos, mudamos a recepção e entre outras reformas 
que deu um conforto maior. Em Itapoá, que ficou 
fechada desde o final da temporada 2018/2019, foi 
feita uma grande reforma, já que há muito tempo 
não era feita. Foi restaurada toda a parte externa e 
interna e todos os apartamentos e quartos foram 
reformados, com colchões novos para dar um con-
forto maior. Na parte externa foi feita a reforma 
nos telhados, calçadas e janelas. Está muito bonito”, 
conta Maria Madalena Ames.

Foram feitas nas duas unidades reformas em 
banheiros, camas e portas, troca de cortinas e aqui-
sição de novos aparelhos para as salas de televisão.

Também estão entre as obras, os quartos adap-
tados para pessoas com deficiência. Essa era uma 
demanda da categoria que o Sindicato atendeu, já 
que muitos(as) sindicalizados(as) necessitam des-
sa mudança. 

A professora Ilcelene da Costa, do NS de Casca-
vel comenta sobre a sua primeira estadia na Colônia 
de Itapoá: “eu gostei muito de tudo que encontrei 
por aqui. A gente percebe que tem muito cuidado 
com a limpeza e higiene. Fiquei bastante surpresa 

A utilização das colônias é um benefício oferecido com ex-
clusividade aos educadores(as) sindicalizados(as) à APP-Sin-
dicato. As reservas obedecem critérios estabelecidos em re-
gulamento e tem o objetivo de garantir que haja um rodízio, 
tendo em vista a grande procura durante o ano inteiro.

Nos períodos fora da temporada e em datas comuns, bas-
ta o(a) educador(a) acessar o sistema Minha Sindicalização, 
no site da APP, e efetuar a sua inscrição. O pagamento é rea-
lizado por boleto disponibilizado no mesmo sistema. O regu-
lamento também estabelece um intervalo mínimo de 60 dias 
entre uma reserva e outra.

As professoras Tiana (esq.) e Ilcelene (dir.) 
se conheceram durante estadia na Colônia 
em Santa Catarina e celebram as melho-
rias na infraestrutura.

Professora Cecília e esposo, de Paranavaí, 
acompanharam o crescimento de Itapoá 
nos últimos 30 anos.

quando vi detalhes como, por exemplo, a troca do 
forro do colchão. É por ai que a gente percebe que 
há sim uma preocupação grande em manter tudo 
bem organizado”, detalha a professora. 

“Claro que a gente quer sempre conforto! É 
gostoso perceber que há essa preocupação tam-
bém com o lazer de quem é sindicalizado, a gen-
te se sente valorizado, assim”, afirma a professora 
Cecília, que já faz planos para a próxima estadia. 
“Em fevereiro quero passar mais uns dias aqui com 
meus filhos”.

Guaratuba

Itapoá
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Verão Paraná traz estrutura de 
recreação e prática esportiva 
para Guaratuba e região

Aproveite o verão 
sem descuidar 
da pele

O calor aquece e as praias ficam ainda mais 
atrativas como destinos para as comemora-
ções de final de ano e da temporada. Ainda 

não se programou? Fique por dentro das atrações 
do projeto Verão Paraná - Viva a Vida, que começa 
no dia 27 de dezembro e traz atividades para todos 
os gostos ao litoral paranaense.

As cidades contempladas pelo projeto terão estru-
tura própria para praticar aulas de ginástica aeróbica, 
ginástica maluca, ginástica de ritmos, aula de alonga-
mento, caminhadas orientadas, equipe de avaliação 
física, quadras para a prática esportiva, muro de esca-
lada, tirolesa e diversas atividades recreativas. Só vai 
ficar parado quem quiser!

Início das atividades nas areias: 29 de de-
zembro
Data: 27 de dezembro de 2021 a 30 de janei-
ro de 2022.
Horários: 8h às 12h e 15h às 19h. 
Locais: 
• Guaratuba, na Praia do Cristo.
• Matinhos, na Praia de Caiobá.

• Pontal do Paraná, nos balneários de Praia 
de Leste, Ipanema e Shangri-lá.

• Paranaguá, na Ilha do Mel.
• Antonina.
• Morretes.
• Guaraqueçaba. 
• Porto Rico.
• São Pedro do Paraná.

1. MANTENHA A PELE LIMPA E HIDRATADA
É importante manter a pele limpa e hidrata-
da, sendo recomendado 2 banhos por dia. 

2. USE PROTETOR SOLAR DIARIAMENTE
Essa atitude evita o envelhecimento precoce 
da pele e seu ressecamento, além de evitar 
o desenvolvimento de graves enfermidades 
como o câncer de pele.

3. NÃO SE DEPILE NO DIA DE PEGAR SOL
Não é indicado fazer a depilação do rosto e 
do corpo no dia e também na véspera da ex-
posição solar, pois isto pode ocasionar man-
chas escuras na pele, principalmente se a de-
pilação for feita com cera. 

4. INVISTA NO BETACAROTENO
Alimentos ricos em betacarotenos possuem an-
tioxidante, auxiliando na proteção da pele e evi-
tando danos causados pelos raios solares.  Ex: 
cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba.
 
5. SEM TRATAMENTOS DE PELE NO VERÃO
Não é recomendado utilizar tratamentos 
com laser e produtos químicos durante o ve-
rão, pois podem danificar a pele bronzeada e 
causar manchas difíceis de remover.

6. BANHO DE ÁGUA DOCE AO SAIR DA PRAIA
Depois de curtir a praia, é importante tomar 
um banho de água doce, de preferência fria, 
removendo resíduos que favorecem o resse-
camento da pele como sal e areia.

7. EVITE O SOL DIRETO
Nas horas mais quentes do dia, entre as 10 e 
as 16 horas deve-se evitar a exposição dire-
ta ao sol, pois nesses horários há maior risco 
para a saúde da pele. 

8. BEBA MUITA ÁGUA
O recomendado para manter o corpo hidra-
tado é a ingestão de pelo menos 2 a 3 litros 
de água por dia ou outros líquidos, como su-
co de fruta natural ou chás gelados.
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EXPEDIENTE

APP–Sindicato

@appsindicato

appsindicato.org.br

@appsindicato

APP oferece mais de 
300 convênios em 
todo o estado para 
sindicalizados(as)

Caça Palavras:

Visando facilitar o acesso e garantir que os(as) 
sindicalizados(as) conheçam todos os benefí-
cios disponíveis em sua região, a plataforma 

permite realizar buscas por município, núcleo sindi-
cal e área de atuação das empresas e profissionais.

No momento, estão disponíveis mais de 300 
convênios de alimentação, lazer, educação, saúde e 
beleza, farmácias e comércios locais. A plataforma 
recebe atualizações periódicas.

Caso ainda não seja sindicalizado(a), aproveite a 
oportunidade para efetivar sua filiação!

O Sindicato reforça, todos os anos, a importân-
cia da sindicalização. É a adesão voluntária dos(as) 
educadores(as) que sustenta a luta pelos direitos 
da categoria. Acesse o link ou Qr Code abaixo e con-
fira os convênios que a APP-Sindicato oferece para 
você, sindicalizado(a).

CARREIRA / DIREITOS / EDUCADORES / FORARATINHO / FUNDEB / LUTA / MOBILIZAÇÃO / UNIDADE / VALORIZAÇÃO

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - Filiada à CUT e à CNTE. 
Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba / PR - CEP 80.230-020 - Tel.: (41) 2170-2500.
Presidenta: Walkiria Olegário Mazeto.
Jornalistas: Fabiane Burmester (4305-PR), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR), Luis Lomba (99.667/92 - RJ), Luiz 
Damasceno (MTb 14325) e Uanilla Pivetta (8071-PR).
Diagramador: Rodrigo Romani (7756-PR) | Edição de vídeos: Luan P. R. de Souza. 
Impressão: WL Impressões | Tiragem: 2.000 exemplares. 

Gestão APP Unida e Forte – Em Defesa da Escola Pública (2021-2025): Walkiria Olegário Mazeto [Presidenta], Celso 
José dos Santos [Secretário Geral], Elio da Silva [Secretário de Finanças], Simone Regina Checchi [Secretária de Administração e Patrimônio], 
Sidineiva Gonçalves de Lima [Secretária de Organização], Maria Adelaide Mazza Correia [Secretária de Aposentados(as)], Marcia Aparecida de 
Oliveira Neves [Secretária de Assuntos Municipais], Antônio Marcos Rodrigues Gonçalves [Secretário Executivo de Assuntos Municipais], Vanda 
do Pilar Santos Bandeira Santana [Secretária Educacional], Nádia Aparecida Brixner [Secretária Executiva Educacional], Silvana Prestes 
Rodacoswiski [Secretária de Formação Política Sindical e Cultura], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo de Formação Política Sindical e 
Cultura], Daniel Nascimento Matoso [Secretário de Comunicação], Cláudia Gruber [Secretária Executiva de Comunicação], Ralph Charles Wen-
dpap [Secretário de Sindicalizados(as)], Marlei Fernandes de Carvalho [Secretária de Assuntos Jurídicos], Taís Adams Gramowski [Secretária 
de Política Sindical], Jussara Aparecida Ribeiro [Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos], Elizabete Eva Almeida Dantas [Secretária 
de Funcionários(as)], Margleyse Adriana dos Santos [Secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI+], Clau Lopes [Secretário 
Executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI+], Celina do Carmo da Silva Wotcoski [Secretária de Promoção de Igualdade Racial e 
Combate ao Racismo], Tereza de Fátima dos Santos Rodrigues Lemos [Secretária de Saúde e Previdência] e Nilton Aparecido Stein [Secretário 
Executivo de Saúde e Previdência].appsindicato.org.br/convenios


