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Uma afronta! Foi esta 
definição que a direção 
estadual da APP-Sindica-
to avaliou sobre o novo 
decreto de Ratinho Jr, que 
obriga funcionários(as) 
das escolas estaduais a 
manterem os estabeleci-
mentos de ensino da rede 
estadual abertos em plena 
pandemia do coronavírus.

“Exigir que servido-
res(as), na maioria mulhe-
res, tenham que manter as 
escolas abertas durante a 
quarentena é uma incoe-
rência sem tamanho, já 
que o próprio governo es-
tadual e prefeituras muni-
cipais vem adotando me-
didas para que as pessoas 
permaneçam em casa 
com o objetivo de conter a 
pandemia do vírus causa-
dor da covid-19”, afirmou 
Hermes Leão, presidente 
da APP-Sindicato.

A entidade vem tra-
vando uma luta com o go-
verno estadual para que a 
vida dos(as) estudantes e 
dos(as) trabalhadores(as) 
em educação sejam pre-
servadas. Por isso, foi a 
primeira entidade a pedir 

Isolamento social também pode ser sinônimo 
de união. A APP-Sindicato continua e continuará 
– mesmo em tempos de crise – fazendo o enfren-
tamento necessário para garantir a segurança e o 
cumprimento dos direitos dos(as) professores(as) 
e funcionários(as) das escolas públicas do Paraná.

Servidores(as) da ativa e aposentados(as) têm, 
no Sindicato, a prestação de serviços que vão desde 
a representação sindical e jurídica até benefícios co-
mo desconto em convênios de saúde e uso do espa-
ço da APP-Sindicato para formação e lazer.

Sindicalização em risco

Apesar da sindicalização e contribuição sempre 
terem sido de forma voluntária, o governador Rati-
nho Junior, numa medida arbitrária e antissindical, 
impôs aos(às) servidores(as) do Estado do Paraná a 
obrigação de confirmar, novamente, se querem ou 
não que sua mensalidade sindical seja descontada 
em folha de pagamento (holerite). Consulte as for-
mas de realizar sua sindicalização no site da APP-Sin-
dicato, procure o Núcleo Sindical mais próximo ou 
o(a) representante da APP-Sindicato em sua escola.

ao governo a suspensão do 
calendário escolar no dia 
15 deste mês. Logo após, 
voltou a reafirmar que as 
escolas devam permane-
cer fechadas. Além disso, 
colocou suas estruturas de 
hospedagem a disposição 
das equipes de saúde nes-
te período de combate ao 
novo coronavírus.

Infelizmente, neste 
sábado, o governo do Pa-
raná decidiu autorizar a 
convocação de funcioná-
rios(as) e a abertura das 
escolas estaduais para o 
recebimento de itens da 
merenda escolar, mesmo 
neste período em que não 
há atendimento aos(às) 
estudantes. “O governo 

demonstra total despre-
zo com pessoas que dia-
riamente prestam um im-
portante serviço à popu-
lação nas nossas escolas. 
Além disso, mostra sua 
total desorganização, já 
que nossa sugestão era 
de que os fornecedores 
fossem contatados para 
suspender as entregas e, 

com isso, diminuir os ris-
cos de contaminação de 
milhares de pessoas”, res-
salta Hermes.

Ele afirmou, ainda, 
que não é objetivo do sin-
dicato deixar as famílias 
sem o chamado “Leite das 
Crianças” ou que estudan-
tes fiquem sem merenda. 
“Sugerimos, inclusive, 
que o governo do Estado 
repasse a gestão destes 
produtos para os órgãos 
de assistência social dos 
municípios que já acom-
panham famílias através 
de programas sociais e 
podem dar melhor desti-
nação aos produtos”, fina-
liza o presidente da APP. 

A APP-Sindicato, atra-
vés da direção estadual, 
está em contato permanen-
te com representantes do 
Conselho da Alimentação 
Escolar e também do gover-
no para reverter mais essa 
medida abusiva do governo 
Ratinho Jr. A orientação do 
sindicato é de que as pes-
soas continuem seguindo 
as orientações dos órgãos 
de saúde e permaneçam 
em suas casas.

Governador Ratinho coloca em risco 
vida de funcionários(as) da educação

Educador(a), fique 
em casa e aproveite 
para regularizar sua 
sindicalizaçãoNovo decreto (4316/2020), publicado neste sábado(21), define que a entrega de merenda escolar será 

mantida mesmo com estabelecimentos sem estudantes
Manter a sindicalização auxilia o 
SIndicato a continuar na luta pelos 
direitos da categoria
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Funcionários(as) de escola seguem vulneráveis à infecção pelo COVID-19.

O presidente da APP-
-Sindicato, professor Her-
mes Silva Leão, se reuniu 
com o líder do governo 
na Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep), de-
putado Hussein Bakri, 
para cobrar a imediata 
revogação do decreto as-
sinado pelo governador 
Ratinho Junior que obriga 
professores(as) e demais 
servidores(as) a cumpri-
rem licenças especiais 
vencidas agora, durante a 

pandemia do coronavírus 
Covid-19.

A reunião, realizada na 
última segunda-feira (23), 
contou com a participa-
ção do deputado estadual 
Professor Lemos e do dire-
tor-geral da Secretaria de 
Estado da Administração 
e da Previdência (SEAP), 
Bráulio Cesco Fleur y. 
Também houve tratativas 
sobre a manutenção das 
escolas fechadas neste 
período e o decreto antis-
sindical, n. 3808/2020.

“Não tem como apli-
car essa medida agora, 
obrigando os servidores a 
tirar a licença especial em 
tempo de confinamento”, 
comenta o presidente 
da APP-Sindicato. Ele 
acrescenta que o governo 

ainda nem regulamentou 
a lei que acabou com a 
licença especial e criou a 
licença capacitação.

“O governo tem prazo 
de 10 anos para conceder 
gradativamente a licença 
especial dos servidores 
que têm esse direito ad-
quirido. O que ele (o go-
vernador) está fazendo 
é um absurdo, dentro de 
uma lógica perversa que 
não respeita os servidores 
e seus direitos”, relata.

O líder do governo e 
o diretor-geral da SEAP 
assumiram o compromis-
so de conversar com o 
governador, na intenção 
de buscar uma solução 
para o impasse. Para Her-
mes, a única solução é a 
revogação imediata.

Sobre o decreto antis-
sindical, que obrigava os 
servidores a realizar um 
recadastramento até o dia 
10 de março para manter o 
desconto da mensalidade 
sindical na folha de paga-
mento, foi relata as suas 
possíveis consequências.

Hermes relatou que o 
Ministério Público Trabalho 
(MPT) tem interesse em 
retomar as audiências de 
mediação. Disse ainda que 
o MPT considera que é ne-
cessária a participação de 
representantes do governo.

O presidente da APP-
-Sindicato também reite-
rou a reivindicação para 
que não sejam enviadas 
novas remessas de ali-
mentos para as escolas e 
que a distribuição nos es-

tabelecimentos de ensino 
seja limitada aos alimen-
tos perecíveis, próximos 
à data de vencimento, que 
já estão nas escolas.

“É um absurdo o 
governo querer manter 
funcionários nas escolas 
para atender essa deman-
da. Nossa reivindicação é 
para que os diretores, os 
funcionários e professores 
fiquem em suas casas, 
como forma de conter o 
avanço da doença.”

A proposta do sin-
dicato é que o governo 
faça a articulação com as 
prefeituras e seus depar-
tamentos de assistência 
social para atender a po-
pulação de baixa renda 
cadastrada nos progra-
mas sociais.

APP-Sindicato exige revogação do decreto que 
obriga licença especial durante a pandemia
Governador Ratinho 
Junior se aproveita 
da pandemia para 
promover mais 
ataque contra o 
funcionalismo


