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Receba notícias da 
APP no seu Whatsapp 
ou Telegram
Faça parte da 
Rede APP e 
fique sempre 
informado(a)! 
Acesse o QR code 
ao lado para mais 
informações:
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oA educação pública do Paraná está em risco de 

extinção. De forma autoritária, atropelada e sem de-
bate público, o governador Ratinho Junior e o secre-
tário Renato Feder tentam vender escolas públicas 
do Paraná para empresas privadas. O edital, lança-
do há menos de um mês, prevê a entrega de 27 ins-
tituições na bacia das almas até o fim de novembro.

Lançado em meio ao 2º turno do processo elei-
toral, a toque de caixa e sem a devida publicidade, o 
edital é uma peça exemplar da falta de transparência 
e interesses escusos que movem a atual gestão. Ra-
tinho dobrou a aposta no sigilo ao não enviar, nesta 
segunda-feira (7), representantes do governo para 
discutir e defender a proposta na Audiência Pública 
realizada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 
por proposição do deputado Professor Lemos (PT).

Lucro acima de tudo

A APP estima que, dos R$ 800 por aluno(a) a se-
rem repassados à iniciativa privada, R$ 200 serão 
apenas lucro no bolso dos empresários. O econo-
mista e assessor do FES, Cid Cordeiro, calculou o 
impacto da pilhagem dos cofres públicos: R$ 200 
milhões em um ano, considerando apenas as 27 es-
colas incluídas no edital.

O rombo pode chegar, no entanto, a R$ 10 bi-
lhões por ano se a terceirização for estendida a toda 
a rede, o que é permitido pelo edital. 

O argumento é reforçado pela experiência recen-
te. A terceirização dos(as) funcionários(as) de escola 
do Paraná custa hoje R$ 536 milhões por ano, contra 
gasto anterior de R$ 320 milhões com contratos PSS. 
Já a qualidade do serviço piorou exponencialmente, 
marcado pela falta de profissionais nas escolas, ca-
lotes a trabalhadores(as) e desorganização.

O mesmo pode ser dito em relação à terceirização 
dos cursos técnicos do Novo Ensino Médio para a Uni-
cesumar. Um desastre pedagógico que gerou inúme-

Educação à venda: governo foge 
de Audiência Pública que debate 
privatização das escolas do Paraná
O governo não foi, mas a sociedade lotou a casa e manifestou a necessidade de imediata 
suspensão do edital*

Os golpes por whastapp 
continuam e por isso categoria 
não pode baixar a guarda

ros protestos de estudantes e suas famílias, com danos 
irrecuperáveis à aprendizagem e aos cofres públicos.

“Fazer educação de qualidade custa caro. Para 
ter lucro, vão ter que cortar o que custa mais. Por que 
estas empresas aceitarão, por exemplo, estudantes 
com deficiência se é preciso ter um profissional a 
mais para cuidar eles?”, reiterou a presidenta da APP-
-Sindicato, professora Walkiria Mazeto.

Caos pedagógico

Professores(as) PSS serão terceirizados(as), 
assim como a gestão administrativa, financeira e 
pedagógica das unidades escolares. Decisões não 
passarão mais pelas instâncias participativas, ex-
cluindo a comunidade escolar. Metas de frequência 
e desempenho significarão aumento dos repasses 
previstos pelo Estado.

De antemão, alunos(as) não poderão ser repro-
vados(as) por dois anos consecutivos, estimulando 
fraudes pedagógicas para assegurar lucros crescen-
tes. Será o caos.

*Leia a matéria completa e a análise do Sindicato 
no site appsindicato.org.br

O Estado está 
vendendo o que 
não é dele. Escola 
pública não é do 
governador e muito 
menos do secretário 
de Educação. É 
do povo, dos(as) 
filhos(as) dos(as) 
trabalhadores(as) e 
da comunidade que 
constrói diariamente 
a educação”, afirmou 
Walkiria Mazeto, 
presidenta da APP-
Sindicato.

Estelionatários falsificam documentos do 
Tribunal de Justiça do Paraná, utilizam dados 
pessoais do(a) sindicalizado(a) e números reais 
de processos em andamento, nomes e fotos de 
advogados(as) que atuam no jurídico da APP e 
de desembargadores(as).

Na maior parte dos casos, o golpista afirma 
que a vítima tem valores a receber e, para tan-
to, deve efetuar uma transferência de valores ou 
entrar em contato com outro número telefônico.

A APP-Sindicato reitera que só contata sindi-
calizados(as) pelos canais oficiais e jamais exigi-
rá transferências bancárias para liberar ganhos 
em ações judiciais.

Por isso, a APP-Sindicato apresenta algu-
mas dicas rápidas de alerta contra golpes e lem-
bra que só faz contato com seus(suas) sindica-
lizados(as) pelos canais oficiais da entidade:

• A APP não cobra antecipadamente nenhum 
valor para um futuro repasse;

• Muitas pessoas já sabem o valor que vão 
receber, por isso, fique atento(a) ao número 
que os(as) golpistas oferecem;

• A APP não cobra honorários advocatícios e 
nem exige depósito anterior;

• Quando existem custas judiciais são pagas 
diretamente ao Tribunal de Justiça com bo-
leto próprio.

Sindicalizados(a) vítimas de golpes, a reco-
mendação é fazer boletim de ocorrência e pro-
curar a APP para mais orientações pelo telefone 
(41) 2170-2500.

O Sindicato já providenciou os trâmites le-
gais e denúncias junto à Polícia Civil do Paraná 
para a investigação dos casos que correm.

Não caia em golpes: 
APP-Sindicato orienta 
sindicalizados(as) sobre 
golpes via Whatsapp

Sindicato, estudantes, direções escolares, pesquisadores(as), especialistas e 
parlamentare expressaram contrariedade à proposta do governo.


