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APP lança publicação especial 
em celebração ao Dia Internacional 
da Mulher
Em formato digital, ideal para a leitura em celulares, a revista enfoca o debate sobre feminismo dentro e 
fora da escola

Está no ar a publicação especial da APP-Sin-
dicato sobre o 8 de Março. Em formato digital, 
adequado para a leitura em celulares e trazendo 
links para conteúdos expandidos no site, a revis-
ta debate o papel do feminismo na escola, ques-
tões de gênero e raça, a importância do ano elei-
toral para avançar na representatividade e mais.

A publicação também traz dicas culturais de 
filmes, livros e podcasts, pensadas para enrique-
cer o debate dentro e fora da sala de aula. A APP-
-Sindicato é histórica defensora da igualdade de 
gênero e está presente em todos os espaços de 
luta e disputa contra o machismo e as múltiplas 
formas de violência e discriminação.

“O objetivo é conscientização de nossa cate-
goria e a construção de cidadãos e cidadãs que 
visem o respeito às diferenças: sejam elas cultu-
rais, étnicas, religiosas e sexuais”, afirma Margley-
se dos Santos, secretária da Mulher Trabalhadora 
e dos Direitos LGTBI+.

Também está disponível no site da APP o Jor-
nal 30 de Agosto com a A Jornada de Lutas 2022. 
Aprovada em Assembleia Estadual, a Jornada in-
clui caravanas por todo o Paraná para mobilizar 
e dialogar com a categoria sobre temas como a 
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defesa das carreiras e de concursos públicos, da 
vacinação e da segurança sanitária nas escolas.  

Outra pauta a ser debatido com a categoria 
é a campanha salarial. A dívida do Estado com o 
pagamento da Data-Base deve chegar a 33,97% 
em abril. A defasagem corresponde à inflação acu-
mulada e sem reposição desde janeiro de 2016.

A APP segue na luta contra o processo de mer-
cantilização, terceirização e privatização da edu-
cação pública no Paraná. Nossos direitos e con-
quistas nascem de grandes mobilizações da ca-
tegoria, com organização e consciência de classe.

Além de referências 
históricas, os textos 
apontam sobre como 
as próximas eleições 
podem mexer com a 
carreira de professoras 
e funcionárias de 
escola. A Jornada 
pela nossa Campanha 
Salarial 2022 precisa 
de você: essa também 
é uma luta por 
igualdade!

Data-Base já! Paraná 
registra R$ 7,2 bilhões 
de superávit em 2021, 
mas não paga o que 
deve aos servidores

O Estado teve em 2021 um crescimento de 
aproximadamente 17% da arrecadação de im-
postos em relação ao ano de 2020. Esses valores 
foram apresentados pelo Secretário da Fazen-
da Renê Garcia no dia 22/02 na Assembleia Le-
gislativa. Mais uma vez, o Fórum das Entidades 
Sindicais (FES) registra sua indignação diante 
de um governo que mente aos paranaenses di-
zendo que não pode pagar os salários defasados 
dos(as) servidores(as).

Esse mesmo governo paga milhões em pro-
pagandas  para mentir aos paranaenses que está 
cuidando do Paraná sem ao menos apresentar um 
programa que beneficie a maioria da população. O 
governador retirou do povo paranaense  R$ 17 bi-
lhões em renúncias fiscais do orçamento de 2021, 
beneficiando as grandes empresas do Paraná. É um 
governo que prioriza os mais ricos em detrimento 
dos mais pobres.

A dívida do Governo com os Servidores(as) 
atingiu 34% em abril. Essa defasagem salarial im-
pacta no orçamento das famílias dos servidores. 
A perda de poder aquisitivo equivale a 4,5 remu-
nerações/ano, ou seja, das 13,33 remunerações 
nominalmente recebidas, o Servidor(a) leva efeti-
vamente 8,83  remunerações.

A luta não pode parar. A Campanha Salarial 
dos(as) Servidores(as) começa já a partir do dia 
9 de março. Trabalho de base, panfletagens, ple-
nárias e Ato para o dia 16/03 já estão marcados. É 
necessário desnudar o que o governador Ratinho 
Jr fala e o que de fato ele faz.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DAS SEGUINTES REDES MUNICIPAIS:

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

A presidenta do Núcleo Sindical de Toledo da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o 
Regimento das Direções Municipais resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de 
Marechal Cândido Rondon para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 12/03/2022, 
sábado, às 14h (quatorze horas) em primeira convocação 
e às 14h30( quatorze horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, no Centro Catequético: Capela São Francisco de 
Assis localizado na Rua Concórdia, nº 3344, Loteamento Lumara, 
Bairro Jardim Primavera, no Município de Marechal Cândido 
Rondon-PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Reajuste do Piso Salarial dos Professores.  2)Reforma no Plano 
de Carreira. 3) Mobilização. 

Marilene Abreu | Presidenta NS de Toledo

MALLET

O presidente do Núcleo Sindical de União da Vitória,  da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de 
acordo com o Regimento de Eleição das Direções Municipais 
resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública 
da rede municipal de educação de Mallet,  para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 11/03/2022, às 17h30 (dezessete 
horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h 
(dezoito horas), em segunda convocação, na Escola Municipal 
Divino Espírito Santo localizado/a na Rua Tiradentes, nº 520, 
Bairro Zona Urbana- Centro, no Município de Mallet/PR, a 
fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Constituição da 

Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria.
Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal 
Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Negociações; 3) Outros Assuntos.  

Idemar Vanderlei Beki | Presidente NS de União da Vitória

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

A presidente do Núcleo Sindical de GUARAPUAVA,  da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo 
com o Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede 
municipal de educação de Boa Ventura de São Roque,  para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição 
da Direção Municipal, a ser realizada no dia 16/03/2022, às 18h 
(dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30 (dezoito 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, naAvenida 
Dalzoto, 1711, Bairro: Centro, Boa Ventura de São Roque – Pr, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Constituição da 
Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria.
Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal 
Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)
Informes; 2)FUNDEB 3) PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional).

Jane Fátima de Almeida | Presidenta NS de Guarapuava

GOIOXIM

A presidente do Núcleo Sindical de GUARAPUAVA,  da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de 
acordo com o Regimento de Eleição das Direções Municipais 

resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação 
pública da rede municipal de educação de Goioxim,  para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para 
a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
15/03/2022, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação 
e às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, naRua São Sebastião, 190, Bairro: Centro, 
Goioxim – Pr, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1) Constituição da Direção Municipal; 2) Definição das 
mensalidades da categoria.Em ato contínuo, no mesmo local, 
para Assembleia Municipal Extraordinária, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1)Informes; 2)FUNDEB 3) PSPN (Piso 
Salarial Profissional Nacional);4) Outros Assuntos.

Jane Fátima de Almeida | Presidenta NS de Guarapuava

SANTA LUCIA

A presidenta do Núcleo Sindical de CASCAVEL da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo 
com o Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede 
municipal de educação de SANTA LUCIA para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 17/03/2022, às 17h30 (dezessete 
horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h 
(dezoito horas), em segunda convocação, na Escola Municipal 
Santa Lucia localizada na Avenida Americo Mantovani, nº 236, 
Bairro Centro, no Município de Santa Lucia-PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Eleição da Direção Municipal; 2) 
Definição das mensalidades da categoria.

Marta da Silva Soligo | Presidenta NS de Cascavel

CATANDUVAS

A presidenta do Núcleo Sindical de CASCAVEL da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo 
com o Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede 
municipal de educação de CATANDUVAS para participarem 
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 11/03/2022, às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e 
às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, no Memorial 
Municipal localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 
513, Bairro Centro, no Município de Catanduvas-PR, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Eleição da Direção 
Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria.

Marta da Silva Soligo | Presidenta NS de Cascavel

IBEMA

A presidenta do Núcleo Sindical de CASCAVEL da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o 
Regimento de Eleição das Direções Municipais resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal 
de educação de IBEMA para participarem da Assembleia Municipal 
Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
16/03/2022, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, na 
SecretariaMunicipal de Educação (anexa Prefeitura) localizada na 
Av. Ney Euirson Napoli, nº 1426, Bairro Centro, no Município de 
Ibema-PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Eleição 
da Direção Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria.

Marta da Silva Soligo | Presidenta NS de Cascavel
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