
INFORMATIVO SEMANAL DA APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

INFORME PUBLICITÁRIO

PÁGINA DA EDUCAÇÃO
APP-Sindicato: Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 | Site: www.appsindicato.org.br | Facebook: @appsindicato
Presidente: Hermes Silva Leão | Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira | Jornalistas: Fabiane Burmester (4305-PR), Gelinton 
Batista (8027-PR) e Uanilla Pivetta (8071-PR). Diagramador: Rodrigo Romani (7756-PR) | Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza | Edição de vídeos: Luan Pablo Romero de Souza 14 de outubro de 2020

Nº 1206

As escolas da rede pública estadual do Para-
ná não têm condições para o retorno das aulas 
presenciais neste momento, devido a pande-
mia do novo coronavírus. O alerta é da direção 
da APP-Sindicato, diante do anúncio do gover-
no Ratinho Junior de retomada das atividades 
nas salas de aula a partir do próximo dia 19, em 
algumas regiões do estado.

“Faltam menos de 40 dias letivos para o en-
cerramento do calendário escolar deste ano. 
Qual a necessidade de provocar aglomerações 
nas escolas agora, quando ainda temos cente-
nas de pessoas morrendo todos os dias, pois 
a transmissão do vírus ainda não foi controla-
da?”, questiona o presidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Silva Leão.

Hermes avisa que, caso o governo continue 
com essa posição, a entidade mantém a delibe-
ração da categoria, aprovada em assembleia, 
de realizar “greve em defesa da vida”, contra o 
retorno das aulas nas escolas neste ano. Para 
o dirigente, a decisão do Executivo contraria 
a vontade da população paranaense e vai au-
mentar a exposição das pessoas ao risco de 
serem infectadas.

“Não temos ambiente para retorno das aulas 
presenciais neste período, tanto pelas condições 
sanitárias, quanto pela falta de estrutura ade-
quada das escolas, para retomada das ativida-
des com segurança para os professores, funcio-
nários, estudantes e suas famílias”, acrescentou.

“Boa parte dos prédios das nossas esco-
las não tem ventilação adequada e as portas 
das salas de aula saem para corredores estrei-
tos. Então nós temos todas as situações, neste 
momento, para o não retorno das aulas pre-
senciais”, comenta a secretária de Finanças 
da APP-Sindicato, professora Walkiria Mazeto.

Segundo a dirigente, outro agravante é o 
cenário atual com altas temperaturas e crise 
hídrica em várias regiões do estado. Ela avalia 

Professores(as) e funcionários(as) são 
contra retorno de aulas presenciais em 
plena pandemia

“Faltam menos de 
50 dias letivos para 
o encerramento do 
calendário escolar 
deste ano. Qual 
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de provocar 
aglomerações nas 
escolas agora, 
quando ainda 
temos centenas de 
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todos os dias, pois 
a transmissão do 
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foi controlada?”, 
questiona o 
presidente da APP-
Sindicato, professor 
Hermes Silva Leão.

APP-Sindicato denuncia falta de estrutura nas escolas, mantém deliberação de “greve em defesa 
da vida” e questiona retorno faltando poucos dias para o fim do ano letivo

que tudo isso torna ainda mais difícil a aplicação 
das medidas de prevenção ao novo coronavírus, 
que requer higienização frequente de ambien-
tes, utensílios, além do distanciamento social.

Para Walkiria, o melhor a se fazer é concluir 
o ano letivo com o ensino remoto, que está sen-
do aplicado desde o início da pandemia, apesar 
das contrariedades da entidade sindical sobre 
esse modelo.

A professora explica que a proposta do sin-
dicato inclui a necessidade do governo promo-
ver um amplo diálogo com a comunidade es-
colar para decidir sobre o retorno presencial 
no próximo ano “e de como podemos fazer um 
debate pedagógico do aproveitamento deste 
período e da reorganização do ano de 2021”.

Diante deste cenário, o presidente da APP-
-Sindicato destaca que a direção da entidade 
tem atuado em todas as frentes possíveis con-
tra as medidas autoritárias do governo e feito 
pressão para assegurar condições de saúde e 
segurança aos(às) profissionais da educação e 
à comunidade escolar.
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ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 

Considerando o Decreto 4230/2020 PR, Art. 3º - 
Determinar, a partir do dia 16 de março de 2020, a 
suspensão de eventos abertos ao público, de qualquer 
natureza, com aglomeração acima de cinqüenta 
pessoas - o presidente da APP-Sindicato Núcleo 
Sindical de Jacarezinho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação sindicalizados/as para Assembleia Regional 
Extraordinaria a ser realizada pela plataforma virtual 
Google Meet: https://meet.google.com/mpb-xcfj-zxz, 
no dia 17 de outubro, sendo a primeira chamada às 
14h00 e segunda chamada às 14h30m, para tratar a 
seguinte pauta:
1. Informes; 2. Greve contra a volta às aulas; 3. Ensino 
Remoto e as pressões da SEED; 4. Ataques aos PSS; 
5. Luta contra a militarização das escolas; 6. Luta 
contra a terceirização dos funcionários/as de escola; 
7. Reforma Administrativa do governo Bolsonaro/
Mourão (PEC 32/2020); 8. Outros Assuntos.

Roberto Potzik Junior
Presidente – NS Jacarezinho

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

RIO GRANDE

A Presidenta do Núcleo Sindical de Curitiba 
Metropolitana Sul da APP-SINDICATO E ASSMEF, no 
uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede 
municipal de educação de Fazenda Rio Grande para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, 
a ser realizada no dia 16/10, às 17h15 em primeira 
convocação e às 17h30, em segunda convocação, pela 
plataforma virtual Zoom, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta:
1) Apresentação de Contas da Atual Gestão, para 
encerramento de mandato; 2) Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta – NS Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ

Ficam convocadas todas as entidades representativas 
dos servidores públicos do Estado do Paraná para a 
realização da Assembleia Geral de Constituição da 
Associação das entidades representativas dos servi-
dores públicos do Estado do Paraná para aprovação 
de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria, a realizar-
-se no dia 30/10/2020, às 14h em primeira convocação 
e às 14h30 em segunda convocação com qualquer 
número de entidades presentes, a qual será realizada 
de forma remota (online) pela plataforma do zoom, 
devido à pandemia, onde instalar-se-á a Assembleia 
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1) Constituição da Associação das entidades repre-
sentativas dos servidores públicos do Estado do 
Paraná; 2) Apreciação e aprovação do Estatuto Social;  
3) Eleição para os órgãos e dirigentes da associação; 
4) Definição da sede. O presente Edital de Convocação 
será publicado em jornal de circulação estadual.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


