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Sinepe/PR se reúnem com o Prefeito de Curitiba 

  

No dia 10/03, a Presidente do Sinepe/PR, Prof.ª Esther Cristina Pereira, acompanhada pelos Diretores 

do Sinepe/PR, Pedro Roberto Wiens, Giberto Vizini Vieira, José Manoel de Macedo Caron Jr., Ir. Anete 

Giordani, José Antonio Karam, Ir. Maria Zorzi, Rosa Maria Cianci Vianna de Barros, Ademar Batista 

Pereira e Luciano Armstrong Ostroski , representando o Ir. Lino Jungluth da PUCPR/Grupo Marista e 

pelo assessor jurídico do Sinepe/PR, Dr. Diego Muñoz Donoso e pelo Superintendente do Sinepe/PR, 

Márcio Mocellin, estiveram presentes na reunião com o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca. 

 

Na ocasião foram discutidos vários assuntos de interesse das instituições privadas de ensino e entregue 

uma pauta de reinvindicações ao Prefeito de Curitiba. 

  

As principais solicitações do Sinepe/PR foram: atuação frente 

à Vigilância Sanitária com relação à vistoria para liberação de 

Laudo da Vigilância Sanitária; melhoria na sinalização em 

frente às escolas particulares (Centros de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio); aprimoramento na relação 

público-privado, especialmente no que concerne à burocracia 

estatal, por exemplo, a renovação da autorização de 
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funcionamento; ampliação do trato democrático da utilização dos espaços públicos; parceria do poder 

público municipal na implementação dos projetos de conscientização da preservação do meio ambiente 

com o projeto do Sinepe/PR - “Planeta Reciclável®”. Torna-se necessário retirar o isopor do lixo 

comum, separando-o, pois se trata de material 100% reciclável; Vale do Pinhão (colaboração das 

escolas e faculdades privadas para o sucesso desta ideia) e melhorias aos Centros Comunitários de 

Educação Infantil e Serviços Socioeducativos – ACCEIS – cadastradas/credenciadas para atendimento 

de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco), apresenta-se como uma das principais preocupações do segmento. 

  

A Presidente do Sinepe/PR, Prof.ª Esther Cristina Pereira agradece a acolhida do Prefeito de Curitiba, 

Rafael Greca e sua equipe técnica que nos receberam e aos Diretores do Sindicato que estiveram 

presentes na reunião. 


