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Mulheres negras: Paraná tem
déficit crônico de representação
no poder público

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL AMPLIADO

E qual é o espaço da mulher negra?
Segundo o dado do estudo “Desigualdades
Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE de 2019,
pessoas negras ocupam 64,2% dos(as) desempregados no país. Já 66,1% se encontram subutilizados(as) nos espaços de trabalho.
Esse dado chocante nos mostra o espaço que
a sociedade brasileira impõe a pessoas pretas,
desconsiderando toda a história que essa população viveu no país. Tratando da remuneração de
mulheres negras, o grupo recebe apenas 44% que
um homem branco, reforçando a posição imposta
na base da hierarquia social.
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Exclusão é gritante dos NREs ao secretariado do governo Ratinho, passando por todas as esferas
do Legislativo
Nenhum dos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná é liderado por mulheres negras. Não
há pretas no secretariado do governo Ratinho, nem
no 1º escalão da Prefeitura de Curitiba. No Congresso Nacional, não há deputada ou senadora negra
representando o estado. Idem na Assembleia Legislativa. Na Câmara da capital, apenas uma eleita
(Carol Dartora – PT), a primeira da história.
A triste constatação denota a importância
do dia de hoje. “Mulheres Negras no Poder, construindo o Bem Viver” é a chamada para este Dia
Internacional da Mulher Negra, Latino-americana
(25 de Julho), data que remonta à luta por mais
representatividade das mulheres pretas em espaços decisivos de nossa sociedade.
Com cerca de 34% da população paranaense identificando-se como negra ou parda (IBGE
2018), o Paraná apresenta um enorme déficit de
representação em cargos chaves, em especial
quanto à proporção de mulheres negras.
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preciso estabelecer o
debate sobre qual é
o espaço da mulher
preta!

Nº 1295

27 de julho de 2022

Esse espaço historicamente delimitado precisa ser expandido, pois apenas com uma mudança
estrutural efetiva poderemos avançar na busca
pela equidade na nossa sociedade, garantindo
maior representatividade e participação nas decisões importantes para a população.
A educação, não apenas como espaço de debate e instrução, mas também como de pertencimento para mulheres pretas, é crucial neste
avanço, pois tem o poder de alterar a estrutura
e fortalecer os laços de luta entre mulheres jovens e adultas.
É preciso estabelecer o debate sobre qual é
o espaço da mulher preta, não da forma como
a sociedade patriarcal vê, mas como queremos
construir para o futuro, pois temos esse poder
em nossas mãos.
Nossa luta é por avanços, pelas mulheres negras e por todas as pessoas que precisam de espaço nessa sociedade que cada vez mais exclui
aqueles(as) que deveriam abraçar.

A presidente da APP-Sindicato, Núcleo Sindical de Assis
Chateaubriand, Rita Sabrina Krug Dias, no uso de suas
atribuições estatutárias convoca os membros da diretoria
regional e os representantes de municípios do Núcleo
Sindical, para reunião do Conselho Regional Ampliado que
será realizada no dia 30 de julho de 2022, com início às 10h40,
na sede do Núcleo Sindical, sito a Rua Rio de Janeiro,78,
Jardim América - Assis Chateaubriand, para tratar da seguinte
pauta: 1. Informes da pauta da categoria e negociações com
o governo; 2. Mobilização do dia 30 de Agosto; 3. Calendário
de lutas do segundo semestre de 2022 e 4. Outros assuntos.
Rita Sabrina Krug Dias
Presidente NS Assis Chateaubriand

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS(OS)
TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTENDA
A Presidenta da App Sindicato – Núcleo Curitiba Metropolitana
Sul convoca toda a categoria da Educação Municipal de
Contenda para participarem da Assembleia Municipal
Extraordinária da Educação que acontecerá no dia 02 de
agosto de 2022, com a primeira chamada às 17h45 (Dezessete
horas e quarenta e cinco minutos) e em segunda chamada
às 18h (Dezoito horas) no local presencial de participação
sendo no Salão Paroquial São João Batista, endereçado na
Avenida Gov. Moisés Lupion – Jardim Leônidas Baumel –
Contenda – Paraná. Para discutir coletivamente os seguintes
pontos de pauta: 1) Debate sobre a filiação da rede municipal
da Educação de Contenda com a App Sindicato; 2) Votação
coletiva da categoria da rede municipal de Contenda sobre
a filiação à App Sindicato; 3) Definição do valor de desconto
sindical da rede municipal de Contenda; 4) Eleição da direção
municipal da App Sindicato e 5) Encaminhamentos.
Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TURVO
A presidente do Núcleo Sindical de GUARAPUAVA, da
APPSINDICATO, 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 Turvo, para participarem
da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção
Municipal, a ser realizada no dia 29/07/2022, às 17h15
(dezessete horas e quinze minutos) em primeira convocação
e às 17h:45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos),
em segunda convocação, a qual ocorrerá de forma remota,
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) Reforma da Previdência Municipal.
Jane Fátima de Almeida
Presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EXTRAORDINÁRIADAS/OS TRABALHADORAS/ES EM
EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SÃO CARLOS DO IVAÍ
Filiação da categoria à APP-Sindicato
O Secretário Geral do Núcleo Sindical de Cianorte da APPSINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias resolve
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da
rede municipal de educação de São Carlos do Ivaí para
participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no
dia 03 de agosto de 2022 às 19h (dezenove horas) em primeira
convocação e às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos)
em segunda convocação, na Associação dos Servidores
Municipais de São Carlos do Ivaí, localizada na Rua Bahia,
n° 1.049, Centro, no Município de São Carlos do Ivaí, a fim de
deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Filiação da categoria à
APP-Sindicato; 2)Constituição e Eleição da Direção Municipal;
3) Definição das mensalidades da categoria.
Marcos Alberto de LimaFernandes
Secretário Geraldo Núcleo Sindical de Cianorte

