
O Coletivo UNIR, agrupamento político cutista na FASUBRA, manifesta apoio e
solidariedade aos 29 trabalhadores e trabalhadoras da educação estadual no
Paraná pela greve de fome, que acontece desde a última quinta-feira (19/11), na
porta do Palácio Iguaçu. As educadoras e educadores, representados pela
APP-Sindicato, num gesto de representatividade do coletivo, lutam em defesa
da vida, de educação pública de qualidade e pelos seus direitos, mais uma vez
atacados pelo governo do Estado, comandado por Ratinho Junior.
 

Depois de implementar um processo de militarização das escolas de cima
para baixo, à revelia da vontade da comunidade, prejudicando sobretudo os
estudantes do noturno e impondo um regime despótico nas unidades
escolares, agora o governo pretende realizar uma prova de concurso presencial
para professores temporários, durante a pandemia, com 90 mil candidatos/as,

colocando em risco a vida de milhares de pessoas para contratação de 4 mil
docentes no período de apenas um ano. 

Até agora, o governo não apresentou nenhuma proposta para negociação com
a categoria, nem ofereceu um espaço para debate sobre as pautas da
educação, principalmente, em relação à suspensão do Edital 47/2020, que diz
respeito a contratação de professores(as) temporários(as).

Vale lembrar que vivemos em todo país as consequências da pandemia da
Covid-19. No Brasil já são mais de 6 milhões de infectados e mais de 170 mil
mortes e na região Sul do país, a pandemia está em alta. Portanto, a greve de
fome dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação Paraná é uma
forma de fazer o enfrentamento ao governo sem colocar em risco um grande
número de manifestantes neste momento. 

É evidente o descaso do governo com a educação e com a segurança da
população optando em colocar milhares de vidas em risco com o edital
47/2020, em vez de prorrogar os contratos atuais das trabalhadoras e
trabalhadores em educação. 

Nosso apoio e solidariedade a todas e todos que estão na luta por uma
educação pública de qualidade social no Paraná. 

Força na Luta!
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