
À população de Palmas  

 

O assessor jurídico do SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PALMAS,          
vem informar a quem possa interessar que desde que a atual Junta Governativa assumiu              
a direção do entidade vem mobilizando a categoria e questionando a administração em             
várias situações que vem prejudicando a categoria, tais como a questão da suspensão do              
contrato dos estagiários, com notificação de que não concorda com tal situação e realizou              
denúncia perante o Ministério Público do Trabalho de tal situação que já teve um              
despacho da I. Procuradora daquele órgão que não concorda com tal situação. Ainda há              
uma mobilização da categoria das progressões dos cursos de capacitação e quinquênios            
que não foram analisadas pela administração. No que se refere às aulas on-line o              
sindicato elaborou um ofício questionando a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e            
Cultura a implantação de tal sistema, sendo que não concorda que os profissionais da              
educação tenham que ministrar tais aulas sem nenhuma estrutura condizente com           
realidade atual. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura            
surpreendeu no dia 22/05/2020 com um ofício convocando vários profissionais da           
educação para que retornem às suas atividades no dia 26/05/2020, sendo que até a              
presente data não houve resposta oficial ao Sindicato do referido ofício, e ainda deixa              
claro no referido ofício que a referida convocação é decorrente do questionamento do             
Sindicato, tentando colocar a categoria contra o sindicato como forma de perseguição e             
represália às medidas que a referida junta tem adotado durante a sua gestão,             
caracterizando assim ato antissindical que é expressamente vedado pela legislação          
brasileira. Diante disso não há outra alternativa a não ser tomar as providências cabíveis              
judiciais e administrativas por tal ato. Também informamos a todos que o sindicato não              
defende a volta dos profissionais da educação às atividades presenciais, o sindicato            
apenas buscou um diálogo que infelizmente até o presente momento não foi possível para              
que cada professor tenha o seu direito garantido.  

O sindicato tomará todas as medidas cabíveis diante de tal situação.  

Palmas, 25/05/2020. 

 

Ronilson Fonseca Vincensi - OAB/PR 40.454. 

assessor jurídico  


