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Números 
demonstram política 
de precarização do 
trabalho e do serviço 
público

O gasto do governo do 
Paraná com terceirização 
de pessoal apresentou va-
riação de 115% nos últimos 
12 meses. A constatação 
é do Fórum das Entidades 
Sindicais (FES), com base no 
relatório fi scal do segundo 
quadrimestre de 2019.  O 
documento, divulgado nes-
ta segunda-feira (30), expõe 
os dados fi scais da gestão 
Ratinho Junior, de janeiro a 
agosto deste ano.

Para as lideranças do 
FES, os números estão de-

monstrando o que os(as) 
trabalhadores(as) vinham 
denunciando como ata-
ques aos direitos dos(as) 
servidores(as) e política de 
desmonte do serviço públi-
co, que continuaram com 
a posse de Ratinho Junior 
como governador.

“É uma escolha política, 
na qual o governo distorce 
os números e tenta colocar 
a população contra os tra-
balhadores para conseguir 
priorizar as grandes empre-
sas e a privatização do patri-
mônio público. O resultado 
disso é a precarização do 
atendimento à população e 
trabalhadores sem direitos”, 
comentam as lideranças.

De acordo com o FES, 
outro dado de destaque é 

Governo Ratinho Junior aumenta em 115% 
o gasto com terceirização de pessoal

o cálculo do gasto com pes-
soal. Segundo o economista 
Cid Cordeiro, em agosto o 
índice fechou em queda, 
representando 44,78% da 
receita corrente líquida, 
bem abaixo do limite pru-

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 
NS DE UNIÃO DA VITÓRIA

A Presidente do Núcleo Sindical de União da Vitória, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/
as em educação sindicalizados/as para Assembleia Regional 
Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de outubro  de 2019, às 18h 
em primeira convocação e às 18h30m em segunda, na UNESPAR, à 
Praça Coronel Amazonas, s/nº, União da Vitória-Pr, com a seguinte 
pauta: 1)  Reforma do Núcleo Sindical; 2) Troca do Carro do Núcleo 
Sindical; 3) Recomposição da Direção; 4) Informes e, 5) Outros 
Assuntos.

Salete Tonon
Presidente do Núcleo Sindical de União da Vitória

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIJUCAS DO SUL 

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Tijucas do Sul para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de 
outubro de 2019, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação e 
às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
na Escola Municipal Professor Leovanil Camargo, localizado a Rua 
XV de Novembro, 1199, Centro, no Município de Tijucas do Sul, a fi m 
de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)Conjuntura; 2)Informes; 
3)Regularização das Mensalidades, segundo o Estatuto da App 
Sindicato; e 5)Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELÊMACO BORBA 

O Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de 
educação de Telêmaco Borba para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de outubro de 
2019, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, no 
Salão Paroquial da Escola Municipal Mãe do Perpétuo Socorro, 
localizado a Av. Chanceler Horácio Laff er, 540, Centro, no Município 
de Telêmaco Borba, a fi m de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1)Informes; 2)Recomposição da Direção Municipal; 3)Escolha de 
representante para o Fórum Municipal de Educação; 4)Eleição de 
representante para o Conselho do FUNDEB; e 5)Outros Assuntos.

Tércio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical Ponta Grossa

Sindicato ouviu 
relatos de 
diretores(as), 
pedagogos(as) 
e familiares e 
cobrou da Seed a 
manutenção das 
unidades

Na manhã des ta se -
gunda-feira(30), a direção 

estadual da APP-Sindica-
to recebeu e ouviu dire-
tores(as), pedagogos(as), 
representantes de Núcleos 
Sindicais e mães de alunos 
que estudam em colégios 
de Curitiba ameaçados pelo 
governo Ratinho Junior de 
serem fechados. Na sequên-
cia, o grupo foi até a Secre-
taria Estadual de Educação 
(Seed) para manifestar o 
posicionamento contrário 

da comunidade.
O presidente da APP-

Sindicato, professor Hermes 
Silva Leão, denuncia que 
o governo tem def inido 
o fechamento de turmas 
e unidades escolares de 
forma autoritária, sem o ne-
cessário diálogo ou debate 
com a comunidade escolar e 
cobrou da Seed a suspensão 
da medida. 

“Se há escolas que a 

Seed considera que estão 
ociosas, então vamos con-
frontar os dados.  Porque a 
realidade que vemos é mui-
to diferente do que apon-
ta essa medida arbitrária. 
Estamos aqui para realizar 
debates e estudos sobre me-
lhores condições de estudo 
e aprendizado, mas essas 
escolas precisam de am-
pliação, de investimentos 
e não de serem fechadas”, 

APP-Sindicato luta contra o fechamento de escolas

dencial (46,55%) e da marca 
registrada em agosto de 
2018 (46,15%).

“Mais uma vez fi ca con-
fi rmada a confi abilidade dos 
números apresentados pelo 
FES e as inconsistências e in-

coerências divulgadas pelo 
governo, com seu discurso 
pessimista, usado como 
desculpa para para atacar 
direitos do funcionalismo”, 
avaliam os(as) representan-
tes dos(as) servidores(as).

argumenta o presidente do 
Sindicato.

Em resposta, a direção 
da Seed se comprometeu 
em marcar uma nova reu-
nião, com a presença de 
representantes do gabinete 
da pasta que tomaram a 
decisão de fechamento, 
para analisar a situação 
de cada uma das escolas 
notifi cadas sobre o possível 
fechamento.
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