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O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Para-
ná considerou improcedente Ação Direta de Consti-
tucionalidade (Adin) impetrada pela APP-Sindicato, 
Confederação Nacional dos Trabalhadores(as) da 
Educação (CNTE) e Federação Interestadual dos 
Trabalhadores em Educação questionando a Lei 
20.199/2020, que terceiriza o trabalho nas escolas 
estaduais e ameaça 9.700 funcionários com o de-
semprego. A decisão ocorreu em sessão remota 
realizada na tarde desta segunda-feira (19). A APP-
-Sindicato vai recorrer da decisão e segue na luta 
em defesa da escola pública de qualidade, o que 
exige a valorização dos profissionais da educação.

A APP-Sindicato argumenta na ação que os arti-
gos 206 da Constituição Federal e 178 da Constituição 
Estadual determinam a valorização dos profissionais 
como fundamental para a qualidade da educação. A 
APP ressaltou que a Emenda Constitucional 53 incluiu 
entre os profissionais da educação aqueles que atuam 
em outros ambientes escolares além das salas de aula.

A APP questionou também o fato de a Lei 20.199 
ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa em 
sessão remota, o que contraria o princípio democrá-
tico de participação popular na discussão das leis 
propostas. O Sindicato considera que a extinção dos 
cargos de agente educacional 1 e 2 não poderia ser 
decidida sem amplo debate na sociedade sobre as 
questões envolvidas. O impacto social da medida é 
enorme, com milhares de pessoas sendo colocadas 
em situação de insegurança financeira e social em 
plena pandemia da Covid 19. Além disso, não ha-
verá mais concurso público para esses cargos, que 
serão ocupados por trabalhadores terceirizados.

A luta da APP-Sindicato contra a terceiriza-
ção nas escolas tem sido constante desde que o 

Judiciário referenda desemprego 
de 9.700 funcionários de escolas
APP-Sindicato irá recorrer de decisão do 
Tribunal de Justiça a favor da terceirização

Governo Ratinho Jr apresentou na Assembleia 
Legislativa o projeto de lei com esse objetivo, 
denunciando a precarização do trabalho dos 
educadores e o desemprego de quase 10 mil PSS 
que durante 15 anos dedicaram sua vida para 
que o Paraná tenha uma educação de qualidade. 
A medida viola direitos dos trabalhadores, que 
passam a ter uma relação de trabalho precária, 
e dos estudantes, que merecem ser cuidados por 
pessoas que tenham compromisso com uma edu-
cação de qualidade.

Funcionários(as) na luta – Antes da sessão 
do Tribunal de Justiça, funcionários(as) de escola, 
professores(as) e representantes da APP-Sindicato 
realizaram uma mobilização em frente ao prédio do 
Judiciário no Centro Cívico. O ato denunciou a Lei 
20.199/20, que viabiliza a demissão e terceirização 
dos(as) Agentes I e II. 

O governador 
Ratinho Jr. e os(as) 
deputados(as) de sua 
base demonstraram, 
mais uma vez, seu 
desrespeito por 
educadores(as) ao 
aprovarem mais um 
projeto absurdo e que 
precariza ainda mais a 
educação pública e as 
condições de trabalho 
no estado. A APP-
Sindicato continuará 
seu trabalho contra a 
Lei  Lei 20.199/2020, 
que autoriza a 
terceirização nas 
escolas.

Mobilização da APP em frente ao TJ-PR na tarde dessa segunda-feira (20).

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

A Presidente do Núcleo Sindical de União da Vitória, 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 vir tual no dia 
24/04/2021, às 09h em primeira convocação e às 09h30 em 
segunda convocação, através de um link a ser encaminhado 
via Grupo de Whatsapp mais próximo a data,  com a seguinte 
pauta: 1. Balanços Patrimonial/2019; 2. Balanço Financeiro/2019 
e  Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019; 3. Informes; 
4. Outros Assuntos.

Salete Tonon
Presidente – NS União da Vitória

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICALDE CAMPO MOURÃO

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 via zoom, no dia 
24/04/2021, através de um link a ser encaminhado via Grupo de 
WhatsApp mais próximo a data. Às 9h em primeira convocação e 
às 9h 30min em segunda convocação, com a seguinte pauta: 1. 
Balanços Financeiro e Patrimonial e do Relatório de Atividades 
Políticas e Sindicais 2019; 2. Informes.

Silvana Aparecida Loch
Presidenta – NS Campo Mourão

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICAL DE IVAIPORÃ

                  
                  O presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã , no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/
as em educação sindicalizados/as para Assembleia Regional 
Extraordinaria a ser realizada pela plataforma virtual Google Meet: 
https://meet.google.com/mpb-xcfj-zxz, no dia 24 de Abril de 2021, 
sendo a primeira chamada às 09:00 e segunda chamada às 09:30, 
para tratar a seguinte pauta: 1. Balanços Financeiro e Patrimonial 
e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019; 2. Informes; 
3. Outros Assuntos. 
 

Eliaquim Sergio Chaves da Conceição
Presidente – NS Ivaiporã

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICAL METROPOLITANO NORTE

A Presidenta do Núcleo Sindical Metropolitano Norte, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/
as em educação sindicalizados/as para Assembléia Regional 
Extraordinária, à realizar-se, de forma Remota (Enviaremos para 
os/as inscritos/as, link de inscrição abaixo) no dia 30 de abril (sexta 
- feira) de 2021 em primeira convocação e às 18:00h, em segunda 
convocação 18:h30min, com a seguinte pauta: 1. Apreciação dos 
Balanços Financeiros e Patrimonial 2019; 2. Relatório de Atividades 
Políticas de 2019.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1VK0VtZwDsyhaSuF
5hbnvBOeY4PAK1FYOtL m40OVXNo4/edit 

Ana Lucia Zambão Gutier 
Presidenta – NS Metropolitano Norte

ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA 
NÚCLEO SINDICAL DE JACAREZINHO

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, 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 24/04/2021, através 
de um link a ser encaminhado via Grupo de Whatsapp mais próximo 
a data. Às 14h em primeira convocação e às 14h30 em segunda 
convocação, com a seguinte pauta: 1 - Apreciação dos Balanços 
Financeiro, Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e 
Sindicais de 2019 do Núcleo Sindical.

Roberto Potzik Junior
Presidente – NS Jacarezinho

ASSEMBLEIA REGIONAL EXTRAORDINÁRIA
NÚCLEO SINDICAL JACAREZINHO

O Presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação sindicalizados/as para Assembleia Regional, a realizar-
se de forma virtual após a Assembleia Regional Ordinária no 
mesmo Link (ato continuo), com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. 
Organização das deliberações aprovadas pelo comando de greve 
Estadual conforme memorando 15/2021; 3. Outros Assuntos.

Roberto Potzik Junior 
Presidente – NS Jacarezinho

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


