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A APP-Sindicato está orientando professo-
res(as) e funcionários(as) da rede pública es-
tadual a se organizarem com as comunidades 
contra o retorno de aulas presenciais em 56 
escolas de 30 municípios, a partir da última se-
gunda-feira (19). A convocação foi determinada 
pelo governador Ratinho Junior e pelo empre-
sário Renato Feder, secretário da Educação e do 
Esporte, para a oferta de atividades extracurri-
culares durante a pandemia.

O presidente da APP-Sindicato, professor Her-
mes Silva Leão, destaca a preocupação da entida-
de com a vida dos(as) trabalhadoras(es), estudan-
tes e suas famílias, diante dos riscos que a medida 
do governo oferece para aumentar os casos de in-
fecção e mortes pelo novo coronavírus no estado.

“O governador e o secretário da Educação 
estão lavando as mãos e jogando toda a res-
ponsabilidade, se ocorrer contaminação por 
conta dessa movimentação, nas costas dos di-
retores de escola e nas famílias. Por isso, man-
temos a deliberação aprovada em assembleia, 
de greve em defesa da vida, e nossa orientação 
para a comunidade é dizer não ao retorno das 
atividades presenciais neste ano”, explicou.

A secretária de Organização da APP-Sindi-
cato, professora Tereza Lemos, acrescenta que 
muitas escolas da rede pública não têm estru-
tura para que o retorno ocorra com segurança. 
“O governo não tem investido na infraestrutura 
das escolas. Então não é possível que ele con-
voque as aulas neste momento, ainda que seja 
para aulas extracurriculares e em algumas re-
giões do estado”, comentou.

Municípios não estão preparados - Em uma 
carta publicada em seu site, a APP-Sindicato 
traz dados de uma pesquisa da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undi-
me ), em que 60% dos municípios afirmam não 
estarem preparados para o retorno das aulas 

APP-Sindicato orienta categoria 
e comunidade contra retorno de 
atividades presenciais

Em pesquisa da 
União Nacional 
dos Dirigentes 
Municipais de 
Educação (Undime), 
60% dos municípios 
afirmam não 
estarem preparados 
para o retorno das 
aulas presenciais. 
“Se os municípios 
dizem que 
ainda não estão 
preparados para 
o retorno às aulas, 
como garantir as 
condições para o 
retorno de escolas 
nestes municípios?”

Em defesa da vida, Sindicato alerta que governador e secretário da Educação “lavam as mãos” e 
transferem riscos e responsabilidades para escolas e famílias

Após a atuação da APP-Sindicato e vitó-
ria na ação judicial contra a demissão ilegal 
e artbitrária de cerca de 500 professores(as) 
PSS, determinada pelo empresário Renato 
Feder, secretário da Educação, no final de 
2019, os(as) profissionais estão sendo re-
contratados(as).

O secretário-executivo da Mulher Traba-
lhadora e Direitos LGBTI+ da APP-Sindicato, 
pedagogo Clau Lopes, explica que mesmo 
após a decisão da justiça exigindo a read-
missão imediata, a Secretaria da Educação 
e do Esporte (Seed) ainda instaurou sindi-
cância contra os(as) professores(as). O di-
rigente classificou a prática como abusiva.

“Nós temos vários casos de professores 
que passaram por essa sindicância e que 
resultou no arquivamento ou absolvição, 
mais uma vez, devido a atuação jurídica 
do Sindicato, que comprovou que não ha-
via nada para punir ou coagir”, conta Clau.

Entre os(as) já recontratados(as) está a 
professora de Biologia, Ciências e Educa-
ção Especial, Adriana Alves de Holanda. A 
profissional aponta que o processo foi cons-
trangedor, principalmente pela tentativa de 
usar uma sindicância para justificar a arbi-
trariedade da Seed.

“A comissão, no início especulava moti-
vos para que justificasse todo o ocorrido, mas 
quando perceberam que não existia verdadei-
ramente uma razão para tudo, a comissão pas-
sou a compreender e aceitar que não existia 
algo errado com minha conduta profissional. 
A angústia que sofremos tem perdurando todo 
esse ano, nos trazendo sequelas, humilhação, 
desgastes mental, muitas lagrimas e dificulda-
des”, conta Adriana Alves. 

A professora enfatiza ainda que a atua-
ção da APP-Sindicato foi fundamental nessa 
conquista e destaca a importância de fazer 
parte da luta. “A APP-Sindicato disponibi-
lizou seus advogados que trabalharam no 
caso de forma honrada e com grande pro-
fissionalismo! Fico muito grata a APP e es-
pero que continuem lutando e que possam 
contar com o auxílio da classe. Unidos so-
mos mais fortes”.

Atuação da APP-Sindicato 
garante recontratação 
de professores(as) PSS 
demitidos ilegalmente

presenciais. “Se os municípios dizem que ainda 
não estão preparados para o retorno às aulas, 
como garantir as condições para o retorno de 
escolas nestes municípios?”, questiona.

Trabalho triplicado - Desde o início da pan-
demia, os(as) professores(as) estão trabalhan-
do em um sistema de ensino a distância. Im-
plantado pelo governo sem diálogo com os(as) 
profissionais e a comunidade escolar, as medi-
das têm triplicado a jornada dos(as) docentes e 
excluído muitos estudantes que não têm acesso 
às tecnologias e internet.

Mesmo tendo contrariedades sobre esse 
sistema, o presidente da APP-Sindicato enten-
de que a melhor opção no momento é concluir 
o ano letivo de 2020 com essas aulas não pre-
senciais. Hermes destaca a necessidade do go-
verno reconhecer os erros e dialogar com os(as) 
educadores(as), pais, mães e estudantes para 
debater a forma adequada de retomada das 
aulas nas escolas em 2021.
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