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Nos últimos anos o serviço público seus/
suas agentes, em especial o campo da 
educação, sofreram diversos ataques. Na 
esfera da educação, espaços físicos foram 
sucateados, servidores(as) sofreram com a 
desvalorização, professores e professoras, 
foram constantemente, coagidos a adotar 
posturas pré-defi nidas pelas instituições 
superiores, com isso a autonomia docente 
tem sido objeto das investidas de setores 
conservadores que hoje estão no poder.

A APP – Sindicato se manteve atuante 
combativa em prol de uma educação de 
qualidade que seja acessível para todas 
e todos. Além disso, diversas lutas foram 
travadas para buscar garantir a dignidade 
da trabalhadora e do trabalhador da edu-
cação pública.

Esperançar é preciso. Com este senti-
mento e com o fi rme posicionamento de 
ampliar o diálogo e defender os interes-
ses da categoria é que um representativo 
grupo de aposentadas e aposentados, 
professoras e professores, funcionárias 
e funcionários de escola apresentam-se 
como candidatos à Direção do Núcleo 
Sindical de Foz do Iguaçu (NS-Foz).

 Reconhecemos o esforço e as lutas da 
atual Direção do NS-Foz e nos propomos 
a dar novo olhar para enfrentar os desa-

fi os do presente e do futuro.

Acreditamos que divergências fazem par-
te da essência humana, em especial na 
luta sindical, entretanto em momentos de 
crise, como o que vivemos, é indispensável 
que os pormenores sejam suprimidos em 
prol de uma pauta coletiva. Vamos enfren-
tar juntos e juntas os inimigos da educa-
ção, pois os verdadeiros inimigos não são 
as pessoas que estão no meio escolar.

Vamos efetivar uma política sindical 
pautada pelo diálogo, destacando o en-
volvimento de todas as correntes de 
pensamento, pois este é o imperativo 
democrático que nos une.

Chapa 1/ APP – Unida e Forte, Sempre em 
Defesa da Escola Pública!
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SEMPRE

EM DEFESA

DA ESCOLA

PÚBLICA

Manter a vigilância e a defesa das demandas dos 
trabalhadores e trabalhadoras junto ao NRE de Foz do Iguaçu;

Acompanhar o processo de distribuição de aulas;

Executar as deliberações das assembleias regionais e 
estadual da APP afi m de garantir a qualidade da educação;

Avaliar com a categoria a possibilidade de ter uma sede 
social/campestre/cultural na região;

Cumprir as determinações da Cnte – Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação;

Garantir apoio jurídico aos sindicalizados e sindicalizadas 
quando estes tiverem seus direitos negados;

Zelar pelo patrimônio da entidade, sede, casa e carros bem 
como, saúde fi nanceira da entidade;

Realizar ações em conjunto com outros servidores para 
avaçarmos na manutenção da data base bem como a 
realização de concurso público;

Lutar em conjunto com a direção estadual e com toda a 
categoria para que o modelo de contrato temporário, PSS, 
seja mais justo e que valorize de fato, os trabalhadores da 
educação via, salário, saúde e condições de trabalho;

Fazer enfrentamento junto aos prefeitos para que cumpram 
a lei do piso e hora atividade para as professoras e 
professores dos municípios que os trabalhadores são fi liados 
a APP sindicato;

Reivindicar que o processo de remoção para os 
trabalhadores QFB seja transparente e democrático;

Fortalecer os coletivos da APP: mulheres, pedagogas (os), 
aposentados (as), afrodescendentes, LGBTQIA+;

Levar uma APP mais perto da base com o projeto “APP na 
escola”;

Queremos uma APP inclusiva: proporcionar acessibilidade a/
aos nossas/os companheiras e companheiros.

Janete Batista Balduino

Presidente

Ari Luis Jarczewski

Secretaria Geral

Janete de Souza Rauber

Secretaria de Finanças

Eulália Gromoski

Secretaria de Administração e Patrimônio

Ademar Schmitz

Secretaria de Organização

Maria das Graças Miranda 

Secretaria de Aposentados

Lisete Finken Zacomelli

Secretaria de Assuntos Municipais

Anderson Giovani Trogello

Secretaria Educacional

Amauri de Lima

Sec de Formação Política Sindical e Cultura

Rogério Anderson da Silva

Secretaria de Comunicação

Adelir Luis Trentin

Secretaria de Sindicalizados

Liliane de Castro

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Claudio Miranda de Morais

Secretaria de Política Sindical

Orlando de Oliveira

Secretaria Políticas Sociais e Direitos Humanos

Luciane Marli Gabriel

Secretaria de Funcionários

Ieda Possebon Ovelar

Secretaria da Mulher Trabalhadora e direitos 

LGBTQIA+

Maria Delci da Rosa

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e 

Combate ao Racismo

Graziele Ferreira

Secretaria de Saúde e Previdência

Maria Madalena Ames

Secretaria Executiva de Saúde e Previdência

Adelar Vanin da Rocha • Itaipulândia

Tercilo Koren • Santa Terezinha de Itaipu

Adalberto José Petry • Matelândia
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PROPOSTAS DA CHAPA 1 
APP UNIDA E FORTE
APP SINDICATO

REPRESENTANTES DE MUNICÍPIO

COMPOSIÇÃO 
DA CHAPA 1

NÚCLEO SINDICAL DE FOZ DO IGUAÇU
NÚCLEO SINDICAL
DE FOZ DO IGUAÇU

@APPUnidaeforte/APPUnidaeforte
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