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Colégios do Ensino Médio do
Paraná estão na ilegalidade

Campanha da APPSindicato reforça
importância da
atualização de
dados cadastrais
Imagem: Divulgação

Imposição de nova matriz curricular pela Instrução Normativa 011/2020 ameaça diplomas dos estudantes
Os colégios do ensino médio do Paraná estão na
ilegalidade e os diplomas dos estudantes em risco,
devido à mudança na matriz curricular feita de forma ilegal pelo secretário da Educação, Renato Feder.
O alerta foi feito nesta segunda-feira pelo presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão, em reunião com
representantes do Ministério Público Estadual, da
União Paranaense dos Estudantes Secundaristas
(UPES) e do Coletivo Humanidades. Leão pediu que
o MP intervenha para que a Secretaria da Educação
aplique a recomendação de suspender a Instrução
Normativa 011/2020, que reduziu as aulas de Arte,
Filosofia e Sociologia.
A suspensão da Instrução Normativa 011 é urgente, defende a APP, para que se restabeleça a legalidade da matriz curricular e os prejuízos já causados pela medida não sejam ainda maiores. O Ministério Público Estadual já se manifestou em favor da retirada
desta Instrução Normativa, mas a recomendação foi
ignorada pelo empresário secretário Renato Feder.
A capacidade de Feder de causar confusões inúteis parece não ter fim. A matriz implantada por ele
não foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, não tem a chancela do Sistema Estadual de
Ensino e é, portanto, irregular. A Instrução Normativa é um documento administrativo da Secretaria
da Educação para a Rede Estadual, não revoga nem
substitui os atos regulatórios que orientam as instituições de ensino da Rede Estadual.
Todas as matrizes curriculares adotadas pelos
Colégios da Rede Estadual de Ensino antes da Instrução Normativa 011 ainda estão em vigor. Ao impor unilateralmente a obrigatoriedade de implantar
a Instrução Normativa 011 na Rede Pública Estadual,
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Sindicalizados(as) poderão
atualizar informações para que
possam continuar recebendo
informações é participando das
ações da categoria

A reunião entre APP-Sindicato e representantes do Ministério Público aconteceu
na manhã dessa segunda-feira (29).

“A APP-Sindicato foi até
o Ministério Público do
Estado do Paraná para
garantir o direito dos
estudantes do Ensino
Médio a um diploma
que seja legalmente
válido em todo
terrritório nacional.
O presidente da APP
pediu intervenção do
MP para a suspensão
da Instrução
011/2020 que retirou ilegalmente - aulas das
disciplinas de Artes,
Filosofia e Sociologia.”

o Governo Ratinho Jr coloca todas essas escolas em
condição irregular e compromete a certificação dos
estudantes.
A implantação irregular de nova matriz curricular impede que os milhares de estudantes do Ensino
Médio das escolas públicas estaduais possam receber seus certificados de conclusão de curso, trazendo problemas no prosseguimento de estudos em nível superior e para ingressar no mundo do trabalho.
Além de Hermes Leão, participaram da reunião
o advogado Ludimar Rafanhim; o procurador chefe
do MP, Gilberto Giacoia; os procuradores do Caop
Educação Márcio Teixeira dos Santos e Beatriz Leite; a presidenta da UPES Tais Carvalho dos Santos,
a coordenadora do Coletivo Humanidades, Edimara
Domingues de Oliveira; e Taís Mendes, representante
da APP no Conselho Estadual de Educação.

A APP-Sindicato inicia a campanha de atualização cadastral dos(as) sindicalizados(as) pela plataforma “Minha Sindicalização”, no site do
Sindicato (appsindicato.org.br). De acordo com a
direção estadual, a medida faz parte do processo
de digitalização com o objetivo de proporcionar
todos os serviços oferecidos pela APP-Sindicato a
um clique de distância dos(as) trabalhadores(as)
da educação.
Por meio do sistema “Minha Sindicalização”,
os(as) sindicalizados(as) poderão atualizar informações para que possam continuar recebendo
informações da APP-Sindicato e participando ativamente da luta. “Isso faz parte de um processo
de digitalização do Sindicato. Já tivemos várias
atividades que foram realizadas de forma virtual
em função da pandemia, como as assembleias
por exemplo e precisamos atualizar as informações dos sindicalizados(as) para que possamos
alcançar mais pessoas ainda”, destaca o secretário de Comunicação da APP-Sindicato, Luiz Fernando Rodrigues.
A previsão é que a campanha se estenda
até o dia 12 de junho, para que possa alcançar
o maior número de trabalhadores(as) sindicalizados(as), garantindo assim a participação ativa
em todas as lutas e atividades da APP-Sindicato. “É importante que todos(as) compartilhem,
atualizem o seu cadastro e participem das nossas ações”, enfatiza Luiz Fernando Rodrigues.
Além das vantagens do acesso remoto aos
serviços prestados pelo Sindicato, os(as) sindicalizados(as) que atualizarem seu cadastro na plataforma “Minha Sindicalização” concorrerão ao
sorteio de 4 smartphones. O sorteio será realizado após o fim do prazo da atualização cadastral.
Veja no site da APP-Sindicato o tutorial completo sobre como acessar o sistema “Minha Sindicalização” e concorrer aos smartphones.

