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Começou a circular nesta semana em  grupos de 
Whatsapp a informação de que a empresa Deuseg 
vai assumir os trabalhos que atualmente são feitos 
por funcionários de escola PSS na Área Metropoli-
tana Norte de Curitiba e no Litoral. A APP-Sindicato 
confirmou com a empresa que ela de fato vai passar 
a realizar os serviços nas escolas. A Seed, por sua 
vez, se recusa a negar ou confirmar a informação, 
evidenciando o descaso com os 9.700 servidores(as) 
ameaçados de demissão.

“Não podemos admitir que o departamento 
de recursos humanos da Secretaria não saiba dizer 
aos funcionários(as) se vão de fato ser demitidos 
no final do mês, se terão a possibilidade de serem 
contratados pelas empresas que vão fazer o traba-
lho nas escolas”, afirma Nádia Brixner, secretária de 
Funcionários(as) da APP-Sindicato.

A APP-Sindicato apurou que, além da Deuseg, 
outras empresas também estão entrando em con-
tato com as direções das escolas, como a Tecnolimp 
Serviços, que deve atender o NRE Curitiba e toda a 
Área Metropolitana Sul. A Deuseg confirmou infor-
malmente que vai priorizar a contratação dos(as) 
PSS que já estão atuando nestas escolas. Segundo 
eles, o RH da empresa vai telefonar para as escolas 
e a direção vai passar os dados dos funcionários(as) 
PSS que já trabalham na escola. O empresário se-
cretário da Educação Renato Feder quer encerrar 
os contratos PSS no dia 30 de abril.

A APP-Sindicato continua cobrando resposta 
do Governo do Estado sobre o que de fato será fei-
to em relação aos funcionários(as) PSS. A entidade 
reafirma que segue lutando contra o desemprego e 
pela revogação da lei da terceirização. “Queremos 
concurso público e respeito à nossa carreira”, afir-
ma Nadia Brixner.

Seed se recusa a informar 
o que todos já sabem 
sobre terceirização 
nas escolas
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A proposta de retorno das atividades presenciais 
nas escolas paranaenses voltou ao debate dos poderes 
públicos do Estado, mesmo diante de um quadro gra-
ve que o Paraná enfrenta atualmente. Considerando a 
importância da manutenção do ensino no estado, mas 
também preocupada com a saúde de estudantes e tra-
balhadores(as), a APP-Sindicato enfatiza que não há 
possibilidades de retorno presencial sem a vacinação 
em massa de profissionais e alunos(as) da rede pública.

Além da Secretaria de Estado da Educação e Es-
portes (Seed), que considera a possibilidade do retor-
no, setores ligados à base do governador insistem em 
considerar o retorno das aulas presenciais, ignorando 
a atual situação da pandemia. 

De acordo com o Boletim da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), publicado na última quarta-feira (7), o Para-
ná registrou uma crescente contaminação e contabilizou 
mais de 863 mil casos de Covid-19. A ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivas para 
Covid-19, para adultos, na rede pública do estado é de 
96%, com 76 vagas livres e mais de 433 óbitos da doença.

Os números alarmantes no Paraná não parecem 
comover setores ligados ao governo, que em Audiência 
Pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), defenderam o retorno das atividades presen-
ciais tanto no para escolas públicas, quanto privadas. 

“Durante a audiência ninguém questionou o fato de 
que a movimentação de mais de 1 milhão de estudantes 
no Paraná só agravaria a situação da pandemia, ou então 
que os Professores e Funcionários não imunizados se-
riam agentes de transmissão do Covid-19 para estudan-
tes. Não levantaram a hipótese que estudantes assinto-
máticos poderiam ser agentes de transmissão para os 
próprios colegas, trabalhadores ou familiares”, destaca 
o secretário de Assuntos Municipais, Celso dos Santos. 

Com uma das piores políticas de combate à pande-
mia, o Paraná chamou a atenção de pesquisadores(as) 

APP-Sindicato reforça necessidade de vacinação 
em massa para retorno de aulas presenciais
A direção do Sindicato rechaçou a falta de um 
contraponto aos discursos inflamados em Audiência 
Pública realizada por deputados(as) da base de 
Ratinho, em defesa do retorno presencial

“A responsabilidade de passar as informações 
corretas sobre o que está acontecendo é da 
Secretaria de Educação”, afirma Nádia Brixner, 
secretária de Funcionários(as) da APP-Sindicato

que avaliaram o quadro no estado, principalmente le-
vando em consideração a proposta de retorno das ativi-
dades presenciais. O pesquisador Lucas Ferrante, dou-
torando em biologia do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), que alertou as autoridades para o 
colapso da saúde em Manaus, considera que a pressão 
para o retorno das aulas presenciais no Estado apresen-
ta grande risco para a população.

“As proporções que isso (o retorno das aulas pre-
senciais) vai tomar são extremamente preocupantes 
para todo o Brasil. Nós temos uma pandemia que não 
está controlada, não foi realizado um isolamento social 
adequado e nós temos um alastramento da P1 (nova va-
riante), que é duas vezes mais transmissível e também 
a carga viral maior no organismo dos infectados”, com-
pleta Lucas Ferrante.

Diante deste quadro alarmante, a APP-Sindicato apon-
ta a de segurança para os(as) profissionais e também para 
alunos(as) e familiares. O sindicato reforça que continuará 
lutando por um modelo de educação que garanta a saúde 
e um ensino de qualidade para os(as) estudantes. 

A movimentação de 
mais de 1 milhão 
de estudantes 
no Paraná só 
agravaria a situação 
da pandemia. 
Os(as) professores 
e funcionários 
mesmo imunizados 
podem ser agentes 
de transmissão 
do Covid-19 para 
estudantes. Há ainda 
os(as) estudantes 
assintomáticos(as) 
poderiam ser agentes 
de transmissão para 
os próprios colegas, 
educadores(as) ou 
familiares.

Sindicato consultou cientistas e médicos e alerta: imunizar somente 
professores(as)e funcionários(as) não é o suficiente para o retorno às aulas.

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA – NS MARINGÁ

A Presidenta do Núcleo Sindical de Maringá, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca as/os Trabalhadoras/es em Educação Pública 
sindicalizadas/os, para Assembleia Regional Ordinária, a realizar-se de 
forma virtual no dia 22/04/2021, através de um link a ser encaminhado 
via Grupo de WhatsApp mais próximo a data. Às 18h30min em primeira 
convocação e às 19h em segunda convocação, com a seguinte pauta: 1- 
Balanços Financeiros e Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas 
e Sindicais 2020 e aprovar o Plano Anual de Aplicação Orçamentária do 
Núcleo Sindical 2021; 2- Recomposição da atual Direção; 3 – Informes; 
4 – Outros assuntos.
 

Maria Anunciata Albanez | Presidenta – NS Maringá

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

DE PALMITAL/PR

A presidenta do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul, da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação 
de Palmital, para participarem da Assembleia Municipal extraordinária 
online a ser realizada no dia 16 de abril de dois mil e vinte e um, às 
17h30 em primeira convocação e às 18h em segunda convocação, pela 
plataforma virtual Zoom, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:1)
Informes. 2)Avaliação da reunião com executivo.  3)Encaminhamentos.
 

Rosangela de Fatima Rodrigues | Presidenta – NS Laranjeiras do Sul

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


