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No Dia do Servidor Pú-
blico, comemorado nesta 
segunda (28), servidores(as) 
de diversas categorias reali-
zaram uma mobilização em 
frente o Palácio Iguaçu. Um 
cemitério foi montado com o 
objetivo de denunciar o alto 
índice de suicídios e de adoe-
cimento do funcionalismo 
público do Paraná.

Segundo dados do Minis-
tério da Saúde, o número de 
suicídios professores(as) no 
estado aumentaram 15 vezes 
em 5 anos. Já os resultados de 
uma pesquisa da Universidade 
Federal do Paraná revelaram 
que 75% dos(as) professo-
res(as) que participaram do 
levantamento apresentaram 

Dirigentes da APP-Sindi-
cato e representantes de es-
colas de Curitiba ameaçadas 
de fechamento pelo governo 

Ratinho Junior se reuniram 
na tarde desta segunda-feira 
(28) com os deputados esta-
duais Russein Bakri (PSD), 
líder do governo, e Professor 
Lemos (PT), integrante da 
Bancada em Defesa do Ser-
viço Público.

O governo tem impedindo 
as matrículas nas séries ini-
ciais do ensino fundamental e 
do ensino médio. Comunidade 
e Sindicato afirmam que a me-
dida é usada pela Secretaria 

de Educação (Seed) como es-
tratégia para reduzir o número 
de estudantes e provocar o 
encerramento total das ati-
vidades em algumas escolas.

Em Cur it iba e r e g iã o 
metropolitana, o problema 
ocorre em pelo menos cinco 
colégios. “Primeiro eles im-
pedem as matrículas, depois 
vão forçando a transferência 
dos alunos que ficaram, até 
reduzir bastante o número de 
estudantes. Por fim eles ale-

gam que aquele colégio não 
tem procura e fecham a uni-
dade”, explica a secretária de 
Organização da APP-Sindica-
to, professora Tereza Lemos. 

A dirigente acrescenta 
que as decisões prejudicam 
a qualidade da educação e 
são tomadas sem ouvir as 
necessidades dos(as) estu-
dantes, professores(as) e fun-
cionários(as). Ela destaca 
que a medida também causa 
transtornos graves, como a 

superlotação das salas de aula 
e a sobrecarga para os(as) tra-
balhadores(as) da educação.

Como encaminhamento, 
será marcada uma reunião 
com a Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) para discutir o 
assunto. O encontro deverá 
ter a participação do chefe 
do departamento de Plane-
jamento da Seed, direções 
das escolas ameaçadas e a 
APP-Sindicato.

Servidores(as) públicos(as) denunciam 
adoecimento e ataque aos direitos

Governo Ratinho Junior usa estratégia para fechar escolas

Protesto em frente a sede do governo, na capital, marcou Dia do Servidor Público

Secretaria de 
Educação está 
impedindo matrículas 
em algumas escolas 
para provocar o 
fechamento das 
unidades

transtornos psíquicos relacio-
nados à carga de trabalho e ao 
número de alunos por turma.

Os(as) servidores(as) tam-
bém denunciam os ataques do 
governo do Paraná. No último 
dia 15, o governador Ratinho 
Junior e mais 37 deputados(as) 
aprovaram um projeto que 
acaba com as licenças espe-
ciais. Além disso, passados 
mais de 10 meses de governo, 
Ratinho não fez qualquer reu-
nião com sindicatos, como 
prometeu em campanha. O go-
vernador também não pagou 
a dívida referente a reposição 
das perdas anuais da inflação. 
Congelado desde 2016, o sa-
lário do funcionalismo está 
defasado em mais de 17%.

Cruzes foram colocadas no gramado do Palácio Iguaçu simbolizando servidores(as) falecidos

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBAITI

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de educação 
de Ibaiti para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a 
ser realizada no dia 07 de novembro de 2019, às 17h (dezessete horas) 
em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), 
em segunda convocação, no Polo de Ibaiti, sito a Rua São Judas Tadeu, 
n° 190, Centro no Município de Ibaiti/PR, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 

1)Informes; 
2)Negociação Plano de Carreira; 
3)Mobilizações; 
4)Judicialização das reivindicações da categoria;
5)Outros Assuntos.

Roberto Potzik Junior
Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORECATU

O Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de educação 
de Porecatu para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, 
a ser realizada no dia 07 de novembro de 2019, às 18h30 (dezoito 
horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 19h (dezenove 
horas), em segunda convocação, no Colégio Diocesano, sito a Praça 
Padre Calogero Gaziano n° 360, no Município de Porecatu/PR, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta: 

1)Informes; 
2)Leitura aprovação do PCCR do magistério pela categoria.

Márcio Roberto Nogueira Diniz
Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho 
Estadual da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada no 
dia 01 de novembro de 2019, às 8h30min, no Auditório da Sede Estadual 
da APP-Sindicato, Avenida Iguaçu, 880 - Rebouças, Curitiba - PR, para 
tratar da seguinte pauta:

1. Informes;
2. Avaliação da pauta da categoria;
3. Mobilizações e encaminhamentos;
4. Outros Assuntos

HERMES SILVA LEÃO
Presidente
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