CARTA DENÚNCIA
O NOVO MASSACRE IMPOSTO POR FEDER E SUA POLÍTICA DE ASSÉDIO E
O ADOECIMENTO DOS/AS TRABALHADORES/AS DA EDUCAÇÃO
O dia 29 de abril ficou marcado para nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação do Paraná, como o “massacre do centro cívico”, pois durante um movimento que exigia o respeito aos
direitos trabalhistas duramente conquistados fomos atacados com a violência dos tiros e bombas e o despreparo político do então governador Beto Richa. Por ordem do governo, a Polícia
Militar desferiu, de forma covarde, um ataque contra os/as paranaenses que estavam no Centro Cívico defendendo seus direitos. Um verdadeiro massacre que deixou mais de 400 feridos.
Mas o massacre em questão teve continuidade com a política de desmonte da Educação
Pública trazido pelo empresário Renato Feder, que nunca foi da área educacional e nem do
espectro da atuação política. Ao longo de todo esse tempo desconsiderou qualquer habilidade política para o diálogo e encaminhamento de questões importantes e relevantes apontadas pela categoria dos/as Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública do Estado,
demonstrando total ineficiência, tanto na gestão quanto na mediação necessária, de um
agente público. Pelo contrário, intransigente e autoritário, iniciou um processo de ranqueamento que beira a obsessão por dados e números relacionados ao IDEB, que em tempos de
pandemia se tornam irrelevantes devido à gravidade do momento no país. Essa desconexão
com a realidade impôs uma política de ranqueamento e planilhas dentro da SEED, levando
professores, professoras, funcionários(as), direções, equipes pedagógicas, famílias e estudantes à exaustão física e emocional.
Cresce entre trabalhadoras e trabalhadores o adoecimento físico e emocional devido ao excesso de exposição ao ambiente virtual (temos relatos de jornadas que ultrapassam 12 horas
em frente às telas) e cresce entre estudantes e famílias o abandono, pois a pressão sobre a
participação em um único instrumento de aulas (as ditas meets) inviabiliza a participação daqueles que não tem condições financeiras para comprar equipamentos e internet adequados
ou que precisam dividir os equipamentos com mais pessoas na casa. O massacre desta vez
se estendeu para além dos/as trabalhadores e trabalhadoras e chegou à toda comunidade
escolar. Se não for barrado, Feder causará um grande apagão educacional no Estado.

PARA CADA “SE VIRA” NOSSO REPÚDIO E PARA CADA ATO DE VIOLÊNCIA
DESCRITO A SEGUIR TAMBÉM:
• Terceirização e fim da carreira de funcionários/as!
• Falta de diálogo, assédio e pressão!
• Falta de concurso público!
• Professores/as e funcionários/as PSS desempregados/as!
• 5 anos sem reposição da inflação nos salários!
• Alteração da jornada de trabalho de pedagogas e professores/as da educação especial!
• Redução das aulas de Filosofia, Sociologia e Arte!
• Desrespeito à gestão democrática
• Fechamento de turmas!
• Militarização de escolas!
• Congelamentos de salário, progressões, promoções, quinquênios!
• Jornada de trabalho triplicada!
• Perícia médica desumanizada!
• Desrespeito ao porte das escolas e ao número necessário de funcionários/as,
pedagogas os, diretores/as!
• Re(de)forma do ensino médio!
Exigimos ao governador que assuma sua função de agente público e que as demandas da
Educação sejam tratadas com a devida importância e relevância social para além de entrevistas e declarações.

CHEGA DE MASSACRE!

29 de abril de 2021.

