
APP-Sindicato lança campanha 
em defesa da saúde dos(as) 
trabalhadores(as) em educação

APP e UFPR 
organizam 
Seminário 
sobre a BNCC

Campanha ‘Direitos 
Valem Mais, Não aos 
Cortes Sociais’

A luta dos(as) profissio-
nais(as) da educação do 
Paraná por melhores con-
dições de trabalho e con-
tras as medidas do governo 
que provocam adoecimento 
ganha uma nova ação da 
APP-Sindicato. “Educar sim, 
adoecer jamais!” é o nome 
da campanha lançada pelo 
Sindicato para fortalecer a 
luta por melhores condições 
de trabalho e criar uma rede 
de proteção.

O secretário de Saúde e 
Previdência da APP-Sindica-
to, Ralph Charles Wendpap, 
explica que a iniciativa foi 
criada a partir da necessi-
dade de promover a saúde 
dos educadores. “Pesquisas 
indicam que professores(as) 
e funcionários(as) de escolas 
estão adoentados e a nossa 
campanha vem lutar contra 
as causas, como por exemplo 
as perseguições, o assédio 
moral, a retirada de direitos e 
as punições ilegais aplicadas 
pelo governo”, comenta.

O Sindicato reivindica um 
novo modelo de atendimen-
to à saúde, melhores condi-
ções de trabalho e perícia hu-
manizada. Um dos objetivos 
é também a criação de uma 
rede de proteção entre os(as) 
próprios(as) servidores(as) 
para identificar e combater 
os fatores que levam aos 
problemas de saúde.

De acordo com Ralph, 
o sistema que atende as 
demandas de saúde dos(as) 
servidores(as) públicos(as) 

do Paraná deixa a desejar e 
precisa de um novo modelo. 
Uma proposta de melhoria 
já foi apresentada, mas o 
governo rejeitou.

Sobre as condições de 
trabalho, o dirigente relata 
que os(as) professores(as) 
estão sobrecarregados(as) 
devido a redução da hora-a-
tividade, tempo dedicado a 
correção de atividades e pre-
paração das aulas. O diário 
de classe online também tem 
gerado reclamações porque, 

em muitos casos, acaba se 
tornando mais uma tarefa 
que o(a) professor(a) precisa 
realizar na sua casa.

Em relação a perícia mé-
dica, Ralph afirma que falta 
atendimento humanizado. 
“Se a pessoa não está com 
uma ferida, com a barriga cor-
tada de uma cirurgia ou uma 
fratura exposta, a perícia não 
dá o tempo que o funcionário 
necessita para fazer o tra-
tamento de saúde indicado 
pelo seu médico”, relata.

Na avaliação do Sindica-
to, o problema é agravado 
com atos do governo que 
punem os(as) educado -
res(as) que se afastam para 
tratamento médico. Desde 
2017, resolução da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seed) proíbe os(as) profes-
sores(as) que fizeram uso de 
licenças legais de participar 
da distribuição das aulas 
extraordinárias.

O secretário de Saúde e 
Previdência da APP-Sindi-
cato conta que a campanha 
será desenvolvida em várias 
frentes, através de debates, 
formações, rodas de conver-
sa e outras ações sobre os 
temas da mobilização, nos 
núcleos sindicais. Parcerias 
com outras organizações 
também estão previstas, 
como a adesão ao “Setembro 
Amarelo”, mês de prevenção 
ao suicídio.

Materiais - Cartazes e 
panfletos da campanha já 
foram distribuídos para as 
escolas do estado. Outros 
conteúdos, como orienta-
ções, legislação e peças para 
divulgação nas redes sociais, 
estão disponíveis no site da 
APP-Sindicato (appsindica-
to.org.br).

Na próxima sexta-feira (24), a partir das 9h da 
manhã, no Teatro da Reitoria da UFPR, a APP-Sin-
dicato e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 
realizam o “Seminário Estadual BNCC e Formação 
de Professores: por uma educação de qualidade 
socialmente referenciada”. O evento tem o objetivo 
de ampliar o debate em torno da proposta da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos seus im-
pactos nos cursos de licenciatura. 

De acordo com os(as) organizadores(as), a 
intenção é também propor alternativas que assegu-
rem a qualidade da educação básica e da formação 
de professores(as). Haverá certificação (carga ho-
rária de 8 horas/aula) para os(as) participantes. As 
inscrições devem ser feitas pela internet, no endere-
ço: www.prograd.ufpr.br/portal/bncc/2018/08/16/
ola-mundo

Nos dias 24 e 25 de agosto acontece em Curitiba 
o debate público e oficina: Como a política econô-
mica de cortes sociais afeta as vidas das pessoas? 
E como está o Paraná na retração dos direitos?  O 
evento é organizado pela Plataforma Brasileira de 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais e contará também com o lançamento 
da campanha ‘Direitos Valem Mais, Não aos Cortes 
Sociais’ e o do livro “Economia para poucos – Im-
pactos sociais da austeridade e alternativas para o 
Brasil, organizado pelas pesquisadoras Ana Luiza 
Matos de Oliveira, Esther Dweck e Pedro Rossi.

Arte: APP-Sindicato

Campanha quer acabar 
com perseguições 
políticas e práticas do 
governo que prejudicam 
a saúde dos(as) 
educadores(as)
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