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Sindicato realizou reunião online 
e responsáveis demonstram 
preocupação com as condições 
das escolas

A APP-Sindicato, junto com estudantes, pais e 
mães e responsáveis, analisou o retorno das ativi-
dades presenciais a partir do modelo híbrido apre-
sentado pelo governador Ratinho Jr. No encontro 
que reuniu mais de 200 pessoas de forma virtual, 
os(as) participantes enfatizaram a preocupação.

A reunião que foi convocada pelo Sindicato, em 
parceria com a União Paranaense dos Estudantes 
Secundaristas (Upes) e a Federação de Pais, Mães 
ou Responsáveis Legais de Alunos e Alunas das Es-
colas Públicas do Estado do Paraná (FEPAMEF-PR). 
O presidente da APP-Sindicato, professor Hermes 
Leão, solicitou o apoio de pais, mães, responsáveis 
e estudantes na luta pela pauta e destacou que não 
é o momento de retorno das atividades presenciais 
e que essa medida pode colocar a vida e a saúde de 
muitos pais, estudantes e educadores(as) em risco. 
“O retorno das aulas não condiz com a atual reali-
dade do estado, que sofre com a pandemia de for-
ma intensa. Não podemos ameaçar a vida dosnos-
sosestudantes e familiares nessa proposta nefasta”.

Taís Carvalho, presidenta da Upes, enfatiza ain-
da que os(as) estudantes querem sim o retorno das 
atividades presenciais, mas desde que seja feito 
após a vacinação da população, garantindo assim a 
segurança dos(as) familiares, professores(as) e fun-
cionários(as) de escola. “O retorno às aulas não é 
só voltar à escola. Tem muitas outras situações que 
implicam riscos para todos. Um exemplo é o Enem 
deste ano, onde presenciamos aglomerações, irres-
ponsabilidade e erros por parte do MEC. Isso é só 
uma representação de como os governos vêm tra-
tando a educação”, explica a estudante.

Já Terezinha Maciel, mãe e representante da 
FEPAMEF-PR, aponta que mesmo que os protocolos 
sejam aplicados dentro das escolas, existe ainda o 
risco fora das unidades. “Haverá aglomeração nos 
terminais rodoviários, vai haver aglomeração em 
ônibus. Nossosjovens não estão preparados para 
enfrentar esta pandemia cruel e que tem ceifado 
vidas de milhares de pessoas. Não podemos tercei-
rizar esta responsabilidade para os pais, o governo 
deve ter a responsabilidade de gerenciar esse retor-
no com segurança”. 

A partir da reunião, a APP-Sindicato manterá 
sua mobilização contra o retorno das atividades 
presenciais, além de recorrer no Ministério Público 
do Paraná (MP-PR) e no Ministério Público do Traba-
lho (MPT-PR) contra o início das atividades presen-
ciais sem a vacinação em massa. O Sindicato soli-
cita ainda que pais e responsáveis auxiliem os(as) 
educadores(as) visitando as unidades de ensino e 
denunciando as condições das escolas públicas.

Pais e mães 
manifestam 
apoio à greve 
na educação
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aulas presenciais no atual momento da pandemia. In-
clusive, especialistas com conteúdos científicos publi-
cados, comprovam com dados e dizem não para a volta 
das atividades no Paraná e no Brasil.

Você já viu como está a sua escola? Educação e 
ciência andam juntas! Direto do Amazonas, com uma 
experiência trágica na cidade de Manaus, os especia-
listas Jesem Orellana e Lucas Ferrante participaram da 
live do Sindicato. Veja a opinião de um dos especialistas: 

Jesem Orellana é epidemiologista da Fiocruz/Ama-
zônia – “A categoria deveria ser o baluarte e a estrela 
guia do país e, infelizmente, isso não acontece e não 
tem proteção, sem falar dos salários humilhantes e da 
condição desumana em que se encontram. Algumas 
pessoas sabem e outras agem indiferente.

Temos visto algumas pessoas que defendem o re-
torno das aulas, mas, na verdade, veem as escolas como 
depósito para os filhos. É uma situação complicada. O 
exemplo de Manaus é como uma oportunidade de refle-
xão. Em Manaus é comum além das escolas, em paralelo, 
ter um mercado de reforço das aulas. A responsabilidade 
da educação é transferida a um sistema de ensino inte-
gral e paralelo. Nada contra os professores – mas sim da 
atitude e do comportamento de quem não se importa 
com a saúde educacional e psicológica dos seus filhos. 
E são estas pessoas que estão exigindo o retorno e co-
locando hashtag nas redes sociais – sem argumentos 
científicos. Sendo que o retorno só pode ser feito se ti-
ver todas as condições sanitárias e epidemiológicas que 
devem ser avaliadas de forma responsável. Todos nós 
temos interesse ao retorno das aulas presenciais com 
segurança. Não podemos defender um retorno preser-

APP-Sindicato convida 
especialistas em epidemia 
para falar sobre risco da volta 
às aulas no formato presencial
Sindicato realizou reunião online e responsáveis elencaram motivos pelos quais aulas presenciais 
poderão agravar a pandemia

vando a economia das escolas, empresas terceirizadas 
e esquecendo da vida de toda a comunidade escolar.

Muitos pediatras e especialistas alegam que as 
crianças adoecem e morrem pouco por Covid, e até po-
de ser verdade – mas e os professores e funcionários? E 
as suas vidas? São muitas pessoas que circulam em um 
ambiente escolar e fora dele.

O cenário trágico de Manaus e ainda assim decre-
ta-se o retorno das aulas. Façam greve, pois vocês não 
são obrigados a entregar a cabeça de vocês. Mante-
nham-se firmes!

O momento epidemiológico atual no Brasil e no Pa-
raná, e estou avaliando a curva inclusive aqui em Curi-
tiba, gerada pelas equipes InfoGripe e Fiocruz, mostra 
que o retorno às aulas presenciais, se acontecer, será 
coincidente em um dos níveis de incidência mais altos 
de síndrome respiratória aguda grave”.

A live completa está 
disponível no site da 
APP-Sindicato. Acesse 
appsindicato.org.br 
e assista essa aula 
sobre epidemiologia. 
Educadores(as) 
dizem NÃO ao 
retorno presencial e 
cobram do governo 
condições sanitárias e 
pedagógicas que não 
coloquem em risco a 
vida de professores(as), 
funcionários(as), 
estudantes e familiares.


