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Nº 1220

Protesto aconteceu em Curitiba e 
também nas Câmaras de Vereadores 
de outras cidades do estado

Durante a tarde desta segunda-feira (1), educa-
dores(as) se reuniram em frente à Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep), para realizar uma mobiliza-
ção contra as medidas do governador Ratinho Jr, 
que põe em risco a vida dos(as) trabalhadores(as) 
da educação, estudantes e comunidade escolar. O 
ato foi feito de maneira protocolada e ocorreu ao 
longo da cerimônia de posse da Mesa Diretora do 
Biênio 2021 – 2022.

Entre as principais denúncias do Sindicato, es-
tão o retorno das atividades presenciais por meio 
do modelo Híbrido, que foi apresentado por Rati-
nho Jr e o Secretário de Educação, o empresário 
Renato Feder, a redução das horas-aulas para as 
disciplinas de Sociologia, Filosofia e Arte, a prova 
para Professores(as) do Processo Seletivo Simplifi-
cado (PSS) e a demissão e terceirização de Funcio-
nários(as) de Escola. 

O presidente da APP-Sindicato, o Professor Her-
mes Leão enfatizou que as mobilizações servem 
para demonstrar as defesas, sendo elas da vida e 
garantia de empregos. “Nossa posição é contrária 
ao retorno das atividades presenciais no dia 18 de 
fevereiro. Entendemos que a pandemia continua em 
um estágio muito grave de contaminação e óbitos 
no Paraná e estamos reforçando essa posição con-
trária à medida que o governador Ratinho Jr vem 
anunciando. Defendemos também a garantia dos 
empregos dos mais de 29 mil Professores(as) e Fun-
cionários(as) PSS, a defesa dos direitos que têm sido 
atacados durante a pandemia e também uma pauta 
importante, que é da organização escolar, sendo ela 
a defesa do ensino noturno”.

De acordo com a APP-Sindicato, os(as) traba-
lhadores(as) da educação continuaram mobiliza-
dos, organizando atos e reforçando a Greve Geral, 
que começa no dia 18.

APP-Sindicato 
organiza ato 
público durante 
a primeira sessão 
legislativa do ano

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FAZENDA RIO GRANDE

A Presidente do Núcleo Sindical de  Curitiba  Metropolitana  Sul,  
da  APP-SINDICATO,  no  uso  de  suas  atribuiçõesestatutárias,  
e  de  acordo  com  o  estatuto  orgânico  da  ASSMEF,  resolve  
convocar  as/ostrabalhadoras/es  em  Educação  Pública  da  
Rede  Municipal  de  Educação  de  Fazenda  RioGrande-PR  
para  participarem  da  Assembleia  Municipal  Extraordinária,  
a  ser  realizada  no  dia05/02/2021,  às  18h15  (dezoito  horas  e  
quinze  minutos)  em  primeira  convocação  e  às  18h30(dezoito  
horas  e  trinta  minutos),  em  segunda  convocação,  no  
modelo  virtual,  pela  plataformazoom,  a  fim  de  deliberar  
acerca  da  seguinte  pauta:  1)  Abertura;  2)  Informes;  3)  
ConjunturaMunicipal; 4) Greve da Educação Municipal; 5) 
Encaminhamentos; 6) Considerações Finais.

Simone Barbosa
PresidentaAPP Sindicato dos/as Trabalhadores/as da Educação 

Pública do ParanáNúcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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gularidades e ilegalidades praticadas pelo governo na 
Distribuição de Aulas a professores(as) da rede pública 
estadual. Ainda no governo anterior, a Secretaria de Es-
tado da Educação (Seed), reduziu as horas-atividades 
desses(as) educadores(as), o que foi mantido no atual 
governo, mesmo sendo ilegal já que a lei federal estabe-
lece ⅓ da jornada em hora-atividade aos(às) professo-
res(as). O sindicato ingressou com várias ações na justi-
ça para reverter a situação, ainda sem julgamento final.

A Seed publicou no dia 28 de janeiro a Resolução 
de Distribuição de Aulas para o ano letivo de 2021. Mais 
uma vez o governo age na ilegalidade e imoralidade, 
descumprindo as legislações que organizam a jornada 
dos(as) professores(as), equipe pedagógica e professo-
res(as) readaptados(as). 

A resolução 208/2021 mantém a jornada dos pro-
fessores(as) em hora relógio, reduz as horas-atividades 
e pune aqueles(as) que por motivo de adoecimento, ne-
cessitaram se afastar das atividades por até três dias no 
ano anterior, itens que já haviam sido debatidos e para 
os quais a APP-Sindicato já recorreu judicialmente e o 
fará novamente este ano. 

A decisão da Seed de retornar às aulas presenciais 
no meio da pandemia, além de colocar em risco a vida 
dos(as) trabalhadores(as) da educação e de toda a co-
munidade escolar, ainda prevê punição de profissionais 
que pertencem ao grupo de risco, impondo redução sa-
larial ou mesmo ficar totalmente sem aulas e salários, 
no caso dos(as) trabalhadores(as) PSS. 

Sobre o tema de impedimento de atribuição de au-
las a professores(as) que pertencem ao grupo de risco, 
segue algumas informações:

1- PROFESSORES(AS) QUE PERTENCEM AO GRUPO 
DE RISCO

Segundo a Resolução 541/2021 – todos(as) deverão 
preencher o formulário indicando em qual situação de 
risco se enquadram, juntar documentação comproba-
tória e protocolar digitalmente no GRH dos NREs até dia 
05/02/2021 e estes encaminharão para Perícia Médica. 
Estes(as) serão afastados(as) das funções e deverão fi-
car em casa sem atividades. Os professores(as) que já 
possuem protocolo desta natureza, deverão juntar o nú-
mero do protocolo anterior e informar o GRH. 

2- FUNCIONÁRIOS QUE PERTENCEM AO GRUPO DE 
RISCO 

Mantém as mesmas orientações previstas na Resolu-
ção da SESA 1433/2020. Farão trabalho remoto, quan-
do possível, não podendo ser convocados(as) para tra-
balhos presenciais. 

Atenção, professores e 
funcionários: saiu a Resolução 
de Distribuição de Aulas
Governo Ratinho Jr. mantém irregularidades de anos anteriores eacrescenta punições ao grupo de risco

3- ATRIBUIÇÃO DE AULAS EXTRAORDINÁRIAS

A resolução prevê que não serão atribuídas aulas ex-
traordinárias para professores(as) que pertencem ao 
grupo de risco. 
Segundo a Seed, para os(as) docentes acima de 60 anos, 
estes(as) serão afastados compulsoriamente, uma vez 
que a secretaria possui os dados no Sistema. Os(as) de-
mais professores(as) do grupo de risco terão que proto-
colar o pedido de afastamento conforme descrito acima.
A atribuição de aulas só poderá ocorrer quando finda-
do o estado de pandemia e com alteração dos decre-
tos estaduais. 
Aqueles(as) que não são do grupo de risco, deverão fa-
zer uma declaração, constando que não pertencem ao 
grupo de risco para que as aulas possam ser atribuídas. 
Segundo a Resolução 541/2021, o descumprimento des-
sas regras pode resultar em abertura de Sindicância e 
Processo Administrativo. 

4- PROFESSORES(AS) PSS

Segundo a Resolução 208/2021, não serão atribuídas 
aulas para os(as) professores(as) PSS que se enqua-
dram no grupo de risco. As gestantes que tiveram con-
trato prorrogado permanecem com contrato aberto, 
mas sem suprimento e, portanto, sem salário. Essas só 
teriam salários quando  findasse a pandemia e norma-
lizado a atribuição das aulas, ou quando entrarem em 
licença maternidade. 
A APP-Sindicato questiona a forma como a Secretaria 
têm imposto estas medidas, sem qualquer debate com 
representantes da categoria, acarretando ainda mais 
adoecimento e instabilidade entre profissionais da edu-
cação. Diante da impossibilidade de avanço nos debates 
sobre este tema, a entidade ajuizará ação judicial para 
reverter mais essa situação de injustiça.


