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Nº 1271

Empresa se apropria de matriz 
elaborada por educadores(as). 
Governo alega que não há 
profissionais capacitados(as), mas 
a mentira tem perna curta

O ano letivo mal começou, mas o Novo Ensi-
no Médio já mostrou a que veio. A Secretaria da 
Educação impediu professores(as) de pegar aulas 
no primeiro ano dos Cursos Técnicos que serão 
assumidos pela Unicesumar. A categoria está re-
voltada. Professores(as) PSS, em especial, podem 
ficar sem emprego em um curto espaço de tempo.

A Unicesumar assumirá as turmas das novas 
disciplinas, privatizando a tecnologia de ensino 
desenvolvida por quem está em plenas condições 
de ministrar as aulas e recebe salários para tanto. 

Trata-se de um duplo desvio; o Estado en-
trega à iniciativa privada não apenas recursos 
financeiros dos cofres públicos, mas também a 
produção intelectual de servidores(as).

A apropriação indevida da construção cur-
ricular não tem preço, mas a terceirização das 
aulas, sim. A Unicesumar foi a única concorrente 
do pregão nº 980/2021, arrematando os 27 lotes 
por R$ 38,4 milhões.

Gambiarra pedagógica
Na prática, a sociedade pagará mais caro por 

uma gambiarra, que troca a interação entre estu-
dante e professor(a) em sala de aula por teleau-
las. Neste modelo, as escolas receberão uma TV 
e a Unicesumar contratará monitores com forma-
ção de Ensino Médio para mediar “a tecnologia”, 
que consiste na transmissão de aulas síncronas 
por professores(as) da empresa.

Há nove meses da eleição que pode tirá-lo 
do Palácio Iguaçu, Ratinho Jr acelera para fazer 
negócios onde for possível, com o desmonte do 
ensino público paranaense na ponta de lança da 
ofensiva empresarial.

Cursos técnicos: 
terceirização para a 
Unicesumar ameaça 
empregos de PSS e 
qualidade do ensino

Ar
te

: A
PP

-S
in

di
ca

to

O Brasil apresenta, nas últimas semanas, um 
número crescente de casos de H3N2. Em para-
lelo, também se agravam as ocorrências de Co-
vid-19. Na véspera do início das aulas, a APP-Sin-
dicato reforça a sua defesa pela biossegurança 
nas escolas.

Pensando, no ano letivo que começa na pró-
xima semana, a APP orienta que professores(as) 
e funcionários(as) de escola, fiquem atentos(as) 
aos sintomas e que, ao menor sinal de contami-
nação, procurem um(a) profissional de saúde e 
informem e à direção para que evitem, ao máxi-
mo a propagação da doença.

“É extremamente importante nos manter-
mos vigilantes. A vacinação avançou, mas ainda 
é grande o número de pessoas que não comple-
taram o ciclo de vacinas. Nós continuaremos in-
sistindo na prevenção e na vacinação”, salienta 
a secretária de Saúde da APP-Sindicato, profes-
sora Tereza Lemos.

Conforme já alertou a APP-Sindicato, a alta 
taxa de transmissão no Paraná e a baixa cober-
tura vacinal entre crianças e jovens podem trans-
formar as escolas públicas paranaenses em pro-
pagadoras da doença. 

Por isso, o Sindicato orienta que, como a 
disseminação destas doenças dá-se pelo conta-
to com gotículas de saliva e secreções nasais, é 
fundamental também o uso correto das másca-
ras de proteção. Bem como, a manutenção do 
distanciamento, a lavagem constante das mãos 
e a higienização dos ambientes de uso comum.

A APP-Sindicato enfatiza a necessidade da 
exigência do comprovante da vacina na volta 
às aulas. “Somente a ampla cobertura vacinal, 
juntamente com testagens em massa e o refor-
ço com os cuidados sanitários podem reduzir as 
contaminações”, defende a secretária de Saúde.

FIQUE DE OLHO NESTES SINTOMAS! 
Qualquer pessoa que apresentar estas queixas deve 

procurar atendimento médico urgente:

Covid-19 ou Gripe? Conheça 
as diferenças dos sintomas e 
mantenha sua escola segura
APP-Sindicato defende a vacinação para crianças acima de 5 anos, conforme assegura a OMS e Anvisa

“É extremamente importante nos mantermos vigilantes. A vacinação 
avançou, mas ainda é grande o número de pessoas que não completaram o 
ciclo de vacinas. Nós continuaremos insistindo na prevenção e na vacinação”, 
salienta a secretária de Saúde da APP-Sindicato, professora Tereza Lemos.

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRAÍ DO SUL

O presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-
SINDICATO no uso de suas atribuições estatutárias convoca as/
os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de 
educação de Piraí do Sul-PR para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 04/02/2022, às 18h 
(dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30min (dezoito 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, na Câmara 
Municipal, sito a Rua R. José Ferreira de São Miguel, 285, Centro, 
Pirai do Sul/PR a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Informes; 2) Piso Nacional; 3) Cumprimento plano cargos carreiras 
e remuneração mobilização; 4) Paralisação; 5) Correção no valor da 
mensalidade, reiterar índice valor mensalidade, inclusive desconto 
no 13º; 6) Eleição Direção Municipal;  7) Outros assuntos.
 

Tércio Alves do Nascimento | Presidente – NS Ponta Grossa
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