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APP-Sindicato reafirma que 
neste momento escolas devem 
permanecer fechadas

Quem acha que professor(a) e funcionário(a) 
não quer trabalhar na pandemia? Basta olhar os 
números para ver a gravidade da situação no Brasil. 
Os óbitos (mais de dois mil por dia) são noticiados a 
todo instante e são assustadores. Não é de hoje que 
a APP-Sindicato defende a educação e seus(suas) 
profissionais, assim como a comunidade escolar, e 
mais uma vez está no caminho certo em lutar para 
não ter o retorno das aulas presenciais pelos riscos 
de se contrair o Coronavírus.

A Datafolha divulgou a pesquisa que mostra que 
66% dos(as) entrevistados(as) dizem não para a rea-
bertura de escolas, afinal, estamos no pior momento 
da pandemia. Sim, a pesquisa comprova a defesa 
da APP-Sindicato desde o início da pandemia. É o 
Sindicato lutando contra as imposições das gestões 
dos governos – e aqui no Paraná soma-se ao empre-
sariado de Renato Feder, secretário da Educação. 

Enquanto toda a população não for vacinada, 
não tem como liberar as aulas, entre outras ativida-
des. Vamos preservar as vidas! Lockdown urgente 
– participe hoje (dia 24 de março) da mobilização 
em defesa da vida.

66% da população 
não quer o retorno das 
aulas presenciais
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oA última fala do secretário de educação, o empresá-
rio Renato Feder, que veio a público, ao tratar das aulas 
remotas emergenciais, especificamente ao se referir a 
“obrigatroriedade” das webcams abertas durante as au-
las pelo Google Meet com o termo “se vire” em tom auto-
ritário é a tônica de sua gestão empresarial na educação. 

Seria espantosa a declaração, não fosse prática re-
corrente, método e projeto da linha de Feder, sua equi-
pe e do governo Ratinho Jr na condução da educação 
pública paranaense.

Os vários programas implementados pela SEED/EM-
PRESA, “Tutoria”; “Presente na Escola”; “Se Liga”; “Prova 
Paraná” que culminam com a obsessão pelo primeiro 
lugar no IDEB, entre outros, tem por fim implementar 
na escola o SE VIRE! 

SE VIRE, sem direitos trabalhistas, sem carreira, 
sem reposição da inflação, sem estrutura e instrumen-
tos tecnológicos adequados, sem insumos e condições 
sanitárias, etc. É  a materialização do todos contra to-
dos e cada um por si. É a barbárie civilizatória do neoli-
beralismo radicalizado que pretende não apenas gerir 
o orçamento público educacional em nossas escolas, 
mas incutir nas comunidades escolares a cultura do SE 
VIRE, OBEDEÇA E CALE A BOCA! 

Não é mera expressão, SE VIRE é o projeto neolibe-
ral radicalizado e autoritário representado por Rena-
to Feder na SEED e todo o método de ofensiva sobre a 
gestão democrática e gestão pública da escola pública.

Portanto, a fala do secretário simplesmente não tem 
sustentação, apesar de ser a expressão da violência da 
gestão neoliberal sobre a educação pública do Paraná. 

Como um aluno(a) que não tem webcam e tão pou-
co recursos para tanto irá simplesmente SE VIRAR? Sem 
falar de todas as condições para que o mesmo até acom-
panhe as aulas desde a falta dos vários instrumentos 

SE VIRE: o projeto neoliberal 
autoritário de barbárie do governo 
Ratinho Jr. e Renato Feder
A APP-Sindicato destaca que mantém a orientação pela autonomia das escolas e dos professores(as) 
na condução das aulas

até os ambientes, muita das vezes, insalubres das resi-
dências que representam a realidade de desigualdade 
social e que se aprofundam no período. 

A APP-Sindicato mantém a orientação pela autono-
mia das escolas e dos professores(as) na condução das 
aulas, escolha dos instrumentos e métodos de interação 
como os estudantes diante das diferentes realidades e 
desigualdades e para que não se acate qualquer orien-
tação de cunho autoritário.

É necessário se organizar coletivamente nas escolas 
e exigir a manutenção da autonomia e da gestão demo-
crática das escolas e barrar o avanço do SE VIRE de Feder 
pela empatia, solidariedade e justiça social que repre-
sentam a luta coletiva nas escolas públicas.

Reafirmamos que acionamos todos os órgãos de de-
núncia sobre essas ilegalidades na defesa da categoria e 
dos(as) estudantes. Denuncie: denuncia@app.com.br

Direção Estadual da APP-Sindicato

“A APP-Sindicato 
destaca que mantém 
a orientação pela 
autonomia das escolas 
e dos professores(as) 
na condução das 
aulas diante das 
diferentes realidades 
e desigualdades. 
Que não se acate 
qualquer orientação 
de cunho autoritário. O 
Sindicato reforça  que 
acionará  os órgãos de 
denúncia sobre essas 
ilegalidades na defesa 
da categoria e dos(as) 
estudantes”

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA - NS TOLEDO

O presidente do Núcleo Sindical de Toledo, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação Pública 
do Paraná da rede estadual e das redes municipais, sindicalizados/as 
para Assembleia Regional Extraordinária a ser realizada em plataforma 
virtual do Google Meet no dia 27/03/2021 sendo a primeira chamada às 
14h30min e segunda chamada às 14h45min, para tratar a seguinte pauta:

1. Indicação de representantes da APP Sindicato para o Conselho 
Municipal de Educação de Toledo;
2. Orientação sobre a Greve em defesa da vida.
 

Esion Fernando de Freitas | Presidente – NS Toledo

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA - NS TOLEDO

O presidente do Núcleo Sindical de Toledo, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação Pública do 
Paraná da rede estadual e das redes municipais, sindicalizados/as para 
Assembleia Regional Ordinária a ser realizada pela plataforma virtual 
Google Meet no dia 27/03/2021 sendo a primeira chamada às 15h45min 
e segunda chamada às 16 horas, para tratar a seguinte pauta:

1. Apreciação dos Balanços Financeiro e Patrimonial Gerais de 2019;
2. Apreciação do Relatório Geral de Atividades Políticas e Sindicais de 2019.
 

Esion Fernando de Freitas | Presidente – NS Toledo

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PIRAQUARA

Considerando o Decreto 4230/2020/PR , Art. 3º - Determinar, a partir de 
16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos ao público, de 
qualquer natureza, com aglomeração acima de cinquenta pessoas - a 
presidente da Associação dos/as Professores/as Municipais de Piraquara 
da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as 
trabalhadores/as em educação pública do município de Piraquara para 
Assembleia Ordinária Municipal a ser realizada por plataforma virtual, no 
dia 30/03/2021, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, para 
tratar da seguinte pauta:

1) Eleição da APMP e Conselho Fiscal (suspensão); 
2) Prestação de Contas e das Atividades Políticas 2019;
3)Plano Orçamentário 2020 (suspenso); 
4) Prestação de Contas e das Atividades Políticas 2020;  
5) Aprovação do Plano Orçamentário 2021 e 6) Outros.

* Para participar fazer previamente a inscrição pelo formulário que será 
encaminhado para todas as Instituições de ensino (Ofício)
 

Silvia Biss Cordeiro | Presidente – APMP Piraquara

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


