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Até ontem (25), no Paraná, mais de mil pacien-
tes aguardam um leito em nas Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTI). O número é o maior des-
de a crise do sistema de saúde do mês de março. 
Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) 
parecem, no entanto, que não chegam à Secreta-
ria Estadual de Educação e Esporte (Seed), pois a 
convocação para as aulas presenciais segue sendo 
feita em todo estado.

Além de ignorar o crescente número de casos 
de Covid-19, o governador Ratinho Jr. e o secretá-
rio de educação Renato Feder transferem a culpa 
de um eminente novo colapso para prefeitos(as), 
diretores(as) de escola e também aos país, mães 
dos(as) alunos(as). O retorno gradual da rede pú-
blica de ensino precisa do aval das prefeituras e 
também das direções escolares. Além, de solicitar 
aos(às) responsáveis que assinem um “termo de 
responsabilidade” ao enviar as crianças e adoles-
centes para escola. 

De acordo com o boletim epidemiológico di-
vulgado nessa segunda-feira (24), com os detalhes 
regionais, só em Curitiba foram 743 novos casos 
confirmados e 24 óbitos em decorrência do Co-
ronavírus. Foz do Iguaçu, Telêmaco Borga, Para-
naguá e Toledo são, junto à capital, as regionais 
com maior índice de infectados(as).

Diante do quadro atual, a APP-Sindicato conti-
nuará fazendo oposição a ameaça do governador 
Ratinho Jr. de retorno das atividades presenciais. 
A categoria definiu pela greve nas escolas onde 
houver o chamado para as aulas presenciais e a 
direção estadual iniciou uma campanha de verifi-
cação das escolas. O Sindicato reafirma que é ne-

Mais de mil pessoas esperam por um leito 
de UTI no Paraná e governo insiste em 
retorno das aulas presenciais
Mesmo diante de um novo colapso no sistema 
de Saúde, o governo mantém convocações 
para modelo híbrido de Ensino

cessário que Educadores(as), pais e comunidade 
escolar chequem as condições de biossegurança 
das unidades e lutem pela garantia da vida e saú-
de de todos(as).

Diante da omissão do governo do Estado, a 
APP-Sindicato continuará fortalecendo o trabalho 
junto aos(às) prefeitos, vereadores(as), chefes de 
Núcleos e diretores(as), como uma forma de ga-
rantir que o ambiente escolar não seja um novo 
foco de transmissão da doença. “Estamos em um  
momento em que a prioridade é garantir a segu-
rança e a vida dos educadores, dos estudantes e 
dos familiares. Vamos continuar o nosso trabalho 
com as lideranças municipais e estaduais para 
que haja a vacinação de toda categoria antes do 
retorno presencial”, reforça o secretário de Assun-
tos Municipais, professor Celso José dos Santos. 

“Se a escolas fossem 
um ambiente realmente 
seguro, não haveria 
motivo para solicitar 
esta autorização dos 
pais. Defendemos que 
este não é o momento 
do retorno presencial. 
A categoria ainda não 
foi vacinada e colocar 
a comunidade escolar 
em circulação vai 
agravar ainda mais a 
situação que já está 
novamente caótica”, 
alerta o secretário de 
Comunicação da APP-
Sindicato, Luiz Fernando 
Rodrigues.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

Considerando os Decretos 7506 e 7672/2021 PR - suspensão de reu-
niões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo eventos, 
comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares 
ou corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens 
públicos ou privados até 31 de maio de 2021 - o presidente da APP-
-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual da Entidade 
para reunião extraordinária a ser realizada por plataforma virtual*, no 
dia 28 de maio de 2021, às 8h30min, para tratar da seguinte pauta: 1. 
Informes e avaliação da pauta da categoria; 2. Avaliação e deliberação 
sobre Greve; 3. Mobilizações; 4. Referendo da indicação de represen-
tantes junto ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE); 5. 
Referendo da indicação de representantes junto ao Conselho Estadual 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 6. Conferência 
Estadual de Educação da APP-Sindicato; 7. Outros assuntos.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião será enviado aos/às 
conselheiros/as eleitos/as no ano de 2019 credenciados/as pelos 
Núcleos Sindicais.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

Considerando os Decretos 7506 e 7672/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo even-
tos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros 
familiares ou corporativos, em espaços de uso público, localizados 
em bens públicos ou privados até 31 de maio de 2021 - o presidente 
da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual da En-
tidade para reunião ordinária a ser realizada por plataforma virtual*, 
no dia 28 de maio de 2021, após o Conselho Estadual Extraordinário, 
para tratar da seguinte pauta: 1. Apreciação dos Balanços Financeiro 
e Patrimonial Gerais de 2020; 2. Apreciação do Relatório Geral de 
Atividades Políticas e Sindicais de 2020; 3. Apreciação do Plano 
Anual de Aplicação Orçamentária para 2021.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião será enviado aos/às 
conselheiros/as eleitos/as no ano de 2019 credenciados/as pelos 
Núcleos Sindicais.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente

ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

Considerando os Decretos 7506 e 7672/2021 PR - suspensão de reuni-
ões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo eventos, co-
memorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou 
corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens públicos 
ou privados até 31 de maio de 2021 – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 
de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período 
da pandemia do coronavírus (Covid-19), o presidente da APP-Sindicato 
convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública do Paraná da 
rede estadual e das redes municipais filiadas para assembleia estadual 
extraordinária, a ser realizada por plataforma virtual*, no dia 29 de 
maio de 2021, às 8h30min em primeira convocação e às 9 horas em 
segunda, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes e avaliação da pauta 
da categoria; 2. Avaliação e deliberação sobre Greve; 3. Mobilizações; 4. 
Eleição de representantes junto ao Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar (CEAE); 5. Eleição de representantes junto ao Conselho Estadual 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 6. Conferência 
Estadual de Educação da APP-Sindicato.

* Para participar fazer previamente o cadastro no endereço https://
bit.ly/2RJe0TL. A assembleia será realizada através da ferramenta 
de videoconferência.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente

ASSEMBLEIA ESTADUAL ORDINÁRIA

Considerando os Decretos 7506 e 7672/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo even-
tos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros 
familiares ou corporativos, em espaços de uso público, localizados 
em bens públicos ou privados até 31 de maio de 2021  – e o Art. 5º 
da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), 
o presidente da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as em 
Educação Pública do Paraná da rede estadual e das redes municipais 
filiadas para assembleia estadual ordinária, a ser realizada por 
plataforma virtual*, no dia 29 de maio de 2021, após a assembleia 
estadual extraordinária, para tratar da seguinte pauta:

1. Apreciação dos Balanços Financeiro e Patrimonial Gerais de 2020;
2. Apreciação do Relatório Geral de Atividades Políticas e Sindicais 
de 2020; 3. Aprovação do Plano Anual de Aplicação Orçamentária 
para 2021.

* Para participar fazer previamente o cadastro no endereço https://
bit.ly/2RJe0TL. A assembleia será realizada através da ferramenta 
de videoconferência.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente

“Art. 21. Assembleia Estadual é instância soberana de 
deliberação da APP-Sindicato, ressalvadas as competências 
do Congresso Estadual. 
§ 1º. A Assembleia Estadual é constituída pelos/as 
sindicalizados/as admitidos/as no mínimo 30 (trinta) dias 
antes da sua realização e quites com suas mensalidades; 
§ 2º. As decisões da Assembleia Estadual devem ser tomadas 
por maioria simples dos votos dos/as sindicalizados/as 
presentes.”

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


