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toJá foi dada a largada no Brasil para a edição 
2022 da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência Contra a Mulher”, no último domingo (20). 
Mundialmente ancorada pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), que objetiva dar visibilidade ao 
combate da violência contra as mulheres; da cons-
cientização à pratica em atitudes.

O tema da violência contra as mulheres re-
quer atenção contínua. Pelo Coletivo de Mulhe-
res da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Educação (CNTE), a mobilização da educação 
não cessa e culminou com uma reunião no dia 17 
de novembro, entre educadoras do país. Foram 
muitos os debates sobre a conjuntura política e 
os desafios da categoria para o próximo período, 
após tantas atrocidades ocorridas na última ges-
tão governamental.

A campanha começou junto com o Dia da Cons-
ciência Negra no Brasil, 20 de novembro, por ser a 
população negra a mais vitimada por diversas agres-
sões, de emocionais a físicas – o leque se abre e é 
preciso frear a violência de qualquer forma.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pú-
blica, de 2020, mostram que 61,8% das vítimas de 
feminicídio no país são negras. Foram registradas 
1.350 mortes de mulheres negras somente no ano 
de 2020. Do total, 74,7% tinham entre 18 e 44 anos, e 
81,5% foram mortas por companheiros atuais ou ex.

A secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direi-
tos LGBTI+ da APP-Sindicato, Margleyse dos Santos, 
reforça a importância desse debate para que ações 
com credibilidade sejam feitas de fato, evidenciando 
especialmente casos que afetam crianças, mulheres 
periféricas e negras.

“Essa é uma tragédia generalizada, sem classe 
social. Mas, peculiarmente, atinge mais mulheres 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 
racial”, explica a secretária.

21 dias de ativismo: a educação 
se organiza pelo fim da violência 
contra as mulheres
A campanha de conscientização e pela ampliação de espaços de debate com a sociedade já 
começou e segue até o dia 10 de dezembro

A campanha acontece anualmente em 150 paí-
ses, conhecida pelos “16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra a Mulher”. Vai de 25 de novem-
bro, no Dia Internacional da Não Violência Contra as 
Mulheres, e termina em 10 de dezembro, pela pro-
clamação da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos. As datas se diferem, mas o propósito é único.

A violência choca e mata! Dados levantados pelo 
Instituto Patrícia Galvão mostram a gravidade:

– 79% das mulheres sofreram algum tipo de les-
bofobia;
– 25% das mulheres lésbicas já sofreram discrimina-
ção em atendimentos ginecológicos;
– Uma travesti ou mulher trans sofre assédio a cada 
dois dias no país;
– Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 
minutos;
– Três mulheres são vítimas de feminicídio por dia;
–  A cada hora, 26 mulheres sofrem algum tipo de 
agressão física no país.

Mundialmente 
a campanha é 
ancorada pela 
Organização 
das Nações 
Unidas (ONU), 
que objetiva 
dar visibilidade 
ao combate da 
violência contra 
as mulheres. A 
violência choca 
e mata! 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA  
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
BANDEIRANTES

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias resolve convocaros(as) trabalhadores(as) 
em educação pública da rede municipal de educação 
de Bandeirantespara participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 29 
de Novembro de 2022, às 17h15  (Dezessete horas e 
quinze minutos) em primeira convocação e às 17h45 
(Dezessete horas e quarenta e cinco minutos), em 
segunda convocação, no Colégio Estadual Nóbrega da 
Cunha localizada na Rua Av. Prefeito Moacir Castanho, 
1403, Centro, Bandeirantes/PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta:
1) Negociação com a Prefeitura sobre: • Reajuste 
Salarial previsto pela lei federal 11.738/2008; • 
Cumprimento de 1/3 de hora-atividade previsto pela 
legislação federal; 
2) Atividades de Mobilização;
3) Greve;
4) Outros Assuntos.

Helena Aparecida Batista do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DOS(AS) TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SANTA MARIA DO OESTE

A presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias resolve convocar os(as) trabalhadores(as) 
em educação pública da rede municipal de educação 
de Santa Maria do Oeste para participarem da 
Assembleia extraordinária, a ser realizada no dia 25 
de Novembro de 2022, às 17h (dezessete horas) em 
primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e 
trinta minutos), em segunda convocação, na Câmara 
Municipal, localizada na Rua Alexandre Kordiak, 87, 
Centro, no Município de Santa Maria do Oeste/PR, a 
fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1) Reajuste salarial da categoria;
2) PSPN (piso salarial profissional nacional);
3) Análise das propostas do Executivo;
4) Paralização; 
5) Greve; 
6) Assuntos gerais. 

Jane Fátima de Almeida
Presidentedo Núcleo Sindical Guarapuava

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS(OS) TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
FAZENDA RIO GRANDE

A Presidenta da App Sindicato – Núcleo Curitiba 
Metropolitana Sul convoca toda a categoria 
da Educação Municipal de Fazenda Rio Grande 
para par ticiparem da A ssembleia Municipal 
Extraordinária da Educação que acontecerá no dia 
29 de Novembro de 2022 ,com a primeira chamada 
às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) e em 
segunda chamada às 17h45 (Dezessete horas e 
quarenta e cinco minutos) no local presencial de 
participação sendo no Escola Municipal 26 de 
Janeiro, endereçada na Avenida Brasil, 2014 –
Nações – Fazenda Rio Grande – Paraná. Para discutir 
coletivamente os seguintes pontos de pauta: 
1) Informes sobre a ação judicial coletiva de 
pagamento das promoções e progressões;
2) Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

“21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”: da conscientização à 
prática em atitudes


