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A Secretaria da Educação emitiu orientação 
aos diretores(as) dos Núcleos Regionais de Edu-
cação para que suspendam os atendimentos 
presenciais pelo prazo de 21 dias, em atendi-
mento ao Ofício Circular 7/21, de 24 de maio de 
2021, do governador do Estado, que determina 
a mesma medida para todas as Secretarias, vi-
sando reduzir a disseminação do coronavírus. 
A orientação explicita que a medida em defesa 
da vida não se aplica às escolas da rede esta-
dual, apenas à sede da Secretaria aos Núcleos 
Regionais. O Governo Ratinho Jr já não disfarça 
seu desprezo por aqueles que estão na linha de 
frente da Educação. Enquanto protege parte dos 
servidores(as) estaduais, Ratinho Jr arrisca a vida 
de professores(as) e funcionários(as) de escola, 
obrigados(as) a retomar as aulas presenciais sem 
vacinação contra Covid 19.

A APP-Sindicato reafirma a Greve pela Vida, 
para defender a categoria daqueles que a amea-
çam com a imposição de volta às aulas presen-
ciais sem vacinação. O Paraná já passou do pri-
meiro milhão de casos de Covid 19. Na última 
semana, a taxa de ocupação dos 525 leitos de 
UTI SUS exclusivos para Covid em Curitiba che-
gou em 100%. Foi preciso usar sete leitos de UTI 
pediátricos, reduzindo a disponibilidade para as 
crianças. Sem vacinas para todos, a redução de 
circulação de pessoas é fundamental para conter 
a epidemia de Covid 19.

O governador Ratinho Jr já admitiu em en-
trevista à imprensa a gravidade da situação nos 
hospitais com o avanço da pandemia e até amea-
çou prender os(as) que desrespeitarem as regras 
de distanciamento social e promoverem festas, 
mas a sensatez dele acaba quando o assunto é 
volta às aulas presenciais. Aí o governador se ren-
de ao negacionismo do secretário Renato Feder, 
para manter escolas abertas custe o que custar.

A orientação da Secretaria da Educação aos 
chefes de Núcleo Regionais de Educação é uma 
violência contra os educadores do Paraná. “Sa-
lientamos ainda que estas determinações se 
aplicam à sede desta Secretaria da Educação e 
do Esporte e Núcleos Regionais de Educação, 
não sendo extensivas às Instituições de Ensino 
da rede estadual, que devem observar o conti-
do na Lei nº 20.506, de 23 de fevereiro de 2021, 
Decreto Estadual 7.020, de 05 de março de 2021 
e decretos municipais”, esclarece a orientação, 
buscando dar ares de legalidade a uma medida 
tão cruel. “Sendo assim, as escolas permanecem 
abertas com os atendimentos de forma presen-
cial e/ou remota conforme já estabelecido em 
planilha informada para a Chefia”, reforça a Se-
cretaria da Educação.

Feder suspende 
atendimentos 
presenciais na 
Seed e nos Núcleos 
Regionais, mas obriga 
escolas a abrirem
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Já está no ar o novo canal de comunica-
ção sobre a greve da educação pública es-
tadual do Paraná. Durante este período da 
paralisação, a APP-Sindicato reunirá maté-
rias, comunicados oficiais, orientações jurí-
dicas, imagens e áudios sobre a mobilização 
dos(as) educadores(as) em um hotsite, um 
espaço de caráter temporário, para agru-
par informações exclusivas sobre o desdo-
brar da pauta, das negociações e dos atos 
em todo estado.

“Fazer greve em meio a uma pandemia 
não é uma situação simples, é algo novo. O 
hotsite vai nos ajudar a sanar muitas dúvi-
das. É um espaço criado para garantir que 
a gente tenha acesso a toda legalidade da 
pauta. São orientações sobre como pode-
mos nos posicionar frente a pressão da Se-
cretaria de Educação, dos NRE e, eventual-
mente dos diretores”, evidencia a secretá-
ria de Funcionários(as) da APP-Sindicato, 
Nádia Brixner.

Lembrando que a greve está sendo cha-
mada para todas as escolas em que houver 
a convocação para aulas presenciais. Nas es-
colas onde não há aulas presenciais, a orien-
tação é para que os(as) funcionários(as) tra-
balhem em regime de escala para a manuten-
ção dos serviços essenciais como a entrega do 
material escola e da merenda.

No novo espaço virtual, além das notícias 
publicadas no site principal da APP, há áreas 
exclusivas com o detalhamento da pauta de 
greve, da agenda dos atos e reuniões, e tam-
bém de um espaço para interação. No ‘Espe-
cial Greve’ há ainda uma área de perguntas e 
respostas, e disponibilização de downloads 
de material visual em alta resolução para a 
imprensa e sociedade.

O presidente da APP-Sindicato, professor 
Hermes Silva Leão chama a sociedade  para 
questionar a incoerência do governador Rati-
nho Jr. e do secretário Renato Feder ao man-

Escola aberta, só na hora certa! 
APP-Sindicato lança site especial 
sobre a greve
Direção estadual divulga novo canal 
de comunicação com orientações 
sobre a Greve pela Vida!

terem as aulas presenciais enquanto as ati-
vidades do governo e suas secretarias foram 
suspensas por 21 dias por conta do agravan-
te do aumento do número de infectados(as) 
em todo Paraná.

“As escolas não tem termômetro. É um 
discurso mentiroso. Mesmo que a escola 
tivesse tudo que está no protocolo não se-
ria seguro. Renato Feder não é paranaense, 
não é eleitor e não conhece a realidade das 
escolas públicas. Ele é um homem de negó-
cios. Ele está aqui porque gera lucro. Agora 
quem foi eleito, quem está negando o risco 
é o governador Ratinho Jr. APP-Sindicato es-
tá muito e cada vez mais intensamente em 
defesa da vida. É uma luta de todos e preci-
samos de muito debate na assembleia deste 
sábado de manhã”, argumenta o presidente 
da APP-Sindicato.

Greve está mantida. 
Assembleia do 
último sábado 
(29) definiu que a 
paralisação das 
aulas presenciais 
continuam 
enquanto não 
houver a completa 
imunização de 
professores(as) e 
funcionários(as) 
de escola. APP-
Sindicato já alertou 
o governador e 
a Secretaria de 
Educação sobre 
os riscos das aulas 
presenciais neste 
momento da 
pandemia.


