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Em 8 de outubro a Câ-
mara de Vereadores aprovou 
o projeto de lei que oficializa 
o reajuste salarial dos servido-
res de Araucária. A correção 
será paga em duas parcelas. 
Em novembro os vencimen-
tos vão aumentar em 4,24% 
e, em dezembro, mais 4,06%. 
No total, o reajuste será de 
8,47%. Mas o atraso de cinco 
meses gerou perdas que não 
estão sendo repostas.

13º salário - Em outu-
bro, os servidores receberam 
a primeira parcela do 13º sa-
lário. Em dezembro deverá 
ser paga a segunda. Só que 

•	20	- Início da Campanha Eleitoral
•	23	 a	 27	 - Prazo para a assembleia do colegiado, para 

apresentar as propostas dos candidatos
•	24 - Seminário Gestão Democrática, às 8h30, no Sismmar
•	27	- Prazo para pedido de impugnação de eleitor

DEZEMBRO
•	02	- Eleições
•	07	- Até 10 horas, prazo máximo para pedir impugnação
•	13	- Prazo máximo para o julgamento da impugnação
•	15	- Entrega da relação dos eleitos ao prefeito

Docência II

Estadualização é meta da gestão Olizandro
Estado tem somente 14 salas para acolher cerca de 5 mil estudantes do 6º ao 9º ano

A estadualização dos 
anos finais do Ensino Funda-
mental é uma das metas da 
administração municipal. Po-
rém, devido à resistência dos 
pais, estudantes, professores 
e funcionários, o processo 
foi suspenso para este ano. A 
Smed já anunciou que vai re-
tomá-lo em 2016. 

Porém, assim como na 
gestão Olizandro, o Estado 
também está vivendo o su-

cateamento da educação pú-
blica. O governo Beto Richa 
(PSDB) pretendia fechar pelo 
menos 70 escolas estaduais 
em 2016, chegando a 150 es-
colas fechadas na sequência. 

A medida foi suspensa 
depois que as comunidades 
escolares começaram a se 
mobilizar e isto estava afetan-
do ainda mais a já negativa 
imagem do governador.

Em Araucária, o Estado 
tem apenas  14 
salas para acolher 
todas as crianças 
do 6º ao 9º ano. 
Este espaço aco-
moda menos de 
500 estudantes. É 
necessário cons-
truir várias unida-
des para receber 
uma demanda dez 
vezes maior. 

Mas isto só 
se dará a médio 
e longo prazo, se-
gundo correspon-
dência conjunta 
da Smed com a 
Secretaria de Es-
tado da Educação 
para a audiência 
realizada na noite 

de 21 de outubro, na Câmara 
Municipal. Veja no destaque.

Num momento rico para 
o debate os principais atores, 
que poderiam responder aos 
questionamentos, não com-
pareceram. Mas o magistério 
também não demonstrou in-
teresse. Somente cerca de 30 
profissionais compareceram.

Na ocasião, o presidente 
da Comissão de Educação, ve-
reador Paulo Horácio, propôs 
a realização de nova audiên-
cia pública, ainda sem data. 
Esta deverá se ater aos estu-
dos do impacto financeiro da 
proposta. O município pode 
perder recursos do Fundeb – 
Fundo de Desenvolvimento 

O Ministério Público, 
por meio do procurador Da-
vid Kleber de Aguiar, enviou 
ofício ao Sismmar solicitando 
explicações sobre o dia sem 
vínculo. Esta prática “recen-
temente, chegou ao conhe-

da Educação Básica.
A Secretaria da Educa-

ção informou que será criada 
uma comissão com o objetivo 
de acompanhar a estaduali-
zação. Farão parte a Smed, 
o FPMA, o CME e a SMGP. O 
Sismmar foi convidado a in-
dicar dois representantes da 
categoria. 

cimento da Procuradoria de 
Justiça”. Isto ocorreu poucos 
dias depois que o mesmo pro-
curador esteve no sindicato 
para debater com professores 
as ações do MP com respeito 
à Educação. 

O Sismmar convoca os professores da 
Docência II para o encontro que realizará  
no dia 18 de novembro, 9h30, 
na sede do sindicato.
Vamos debater questões referentes à 
jornada de trabalho e estadualização.

A direção do Sismmar 
respondeu ao ofício com os 
devidos esclarecimentos. In-
formou que o chamado dia 
sem vínculo ocorre devido à 
forma como o município or-
ganiza a jornada de trabalho 
da Docência II. E que esta 
medida não prejudica a oferta 
de aulas aos estudantes, de 
200 dias letivos e 800 horas 
anuais. 

Na mesma resposta, a 
direção sindical informa que 
a irregularidade da jornada de 
trabalho refere-se ao desres-
peito da Lei 11.738/2008, que 
prevê hora-atividade de um 
terço da jornada.

MP pede esclarecimentos 
sobre dia sem vínculo

Vencimentos

Reajuste é pago com 
atraso de 5 meses

nesse mês vão recair também 
os descontos regulares, que 
não vieram com a primeira 
parcela. Então, o valor a ser 
recebido pelo 13º será me-
nor.

Reajuste 2016 - O pró-
ximo ano será eleitoral. Por 
este motivo, as negociações 
salariais deverão ocorrer até 
os primeiros dias  abril. A lei 
impede reajustes reais me-
nos de 180 dias antes das 
eleições. Isto indica que, para 
recompor as perdas, o magis-
tério precisa começar o ano 
mobilizado na Campanha de 
Lutas.

Gestão Democrática

Sismmar realiza seminário com 
candidatas/os a direções no dia 24

Cronograma 

O Sismmar realiza no dia 
24 de novembro o Seminário 
sobre Gestão Democrática, a 
partir das 8h30, na sede do 
sindicato. A atividade é dirigi-
da aos candidatos já inscritos 
para o pleito que será realiza-
do no dia 2 de dezembro. Para 
colocar o tema em debate foi 
convidada a professora Ana 
Lorena Bruel (UFPR).  

Para os professores é im-
portante fortalecer a gestão 
democrática nas escolas. Da 
mesma forma é fundamental 
garantir que os eleitos repre-
sentem a comunidade escolar 
junto ao poder público. Não o 
contrário.

Com o objetivo de asse-
gurar dos eleitos o respeito à 
liberdade de organização sin-www.sismmar.com.br

dical, o Sismmar apresentará 
uma carta compromisso aos 
candidatos. 

Aqueles que assinarem, 
se comprometerão a 
• apoiar a eleição de repre-

sentantes de escola; 
• garantir espaço para o exer-

cício sindical; 
• não promover nenhuma 

atitude antissindical; 
• favorecer a participação de  

representações de escola 
em assembleias, reuniões 
e atividades de formação 
organizadas pela entidade. 
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Alimentação escolar

Joga a culpa pela falta de alimentos nas escolas contra funcionários e professores

Smed não resolve problema e acusa 

A Câmara Municipal 
realizou audiência pública na 
noite de 4 de novembro para 
debater o programa Vale-Cre-
che. A gestão Olizandro preci-
sa conseguir 1200 vagas para 
crianças em creches num cur-
to período. Corre atrás desta 
meta premida pelo Ministério 
Público. 

Para suprir em parte a 
carência de vagas, a adminis-
tração municipal enviou ao le-
gislativo projeto de lei criando 
o programa Vale-Creche. Na-
da mais é do que a compra de 
vagas na rede privada.

Na audiência, a secretá-
ria da Educação argumentou 
que está prevista a constru-
ção de sete Cmeis por meio 
de convênio com o governo 
federal. Segundo ela, eles não 
foram construídos porque a 
empreiteira não cumpriu os 

Os processos eleitorais 
já começaram. Porém, é pos-
sível que os eleitos para as 
escolas especiais não tomem 
posse. 

Neste final de ano a 
Secretaria da Educação está 
correndo para promover mu-
danças nas unidades de en-
sino especial, transformando
-as em Centros de Educação 
Especial. Assim, elas podem 
deixar de ser abrangidas pela 
lei que regulamenta a eleição.

Segundo a secretária Ja-
nete Schiontek, a mudança a 
será apenas na  nomenclatu-
ra. No entanto, seus efeitos 
podem ser mais profundos. 

Janete  também afirma 

termos do contrato e está 
sendo negociada novo finan-
ciamento dessas obras.

O vereador Clodoaldo 
Nepomuceno questionou o 
valor de R$ 1.071,42 proposto 
para comprar cada vaga. Ele 
considerou superestimado 
e apresentou levantamento 
feito com escolas privadas 
que cobram mensalidades 
de R$ 602 a R$ 722,40 pelo 
período integral. A secretária 
argumentou que no valor es-
tão incluídos o uniforme e o 
material escolar.

O projeto enviado pelo 
prefeito recebeu um substitu-
tivo, apresentado pelo presi-
dente da Comissão de Educa-
ção, vereador Paulo Horácio. 
A principal alteração foi a cria-
ção de um comitê de acompa-
nhamento do programa.

Além de não concordar 

Educação Infantil

Vale-creche está acima do mercado

Um bilhete veiculado 
nas redes sociais rendeu mui-
ta discussão sobre a alimen-
tação escolar nos CMEIs. O 
bilhete pedia contribuição 
voluntária à comunidade para 
arrecadar alimentos diversos 
às crianças.

Campanhas de doação 
de roupas para a bazares, fes-
tas em que ocorrem vendas 
de bolos e pastéis e rifas já fo-
ram objeto de muita polêmica 
em Araucária. Estes artifícios 
têm sido utilizados com fre-
quência por cmeis e escolas 
para suprir a falta dos recur-
sos que a administração não 
repassa. 

Ao invés de tentar resol-
ver o problema, a adminis-
tração municipal optou pela 
repressão. Em nota oficial, 
informou que iria “abrir uma 
sindicância para apurar as res-
ponsabilidades”. Foi um aviso 
às demais unidades para que 
não se queixem do problema. 

Na conhecida estratégia 
de tentar jogar a população 
contra os servidores, pela no-
ta, afirmou que iria “apurar 
desperdícios nas unidades e 
também apurar a suspeita de 
que servidores possam estar 

consumindo alimentos que se-
riam destinados aos alunos”.

As direção do Sismmar 
está acompanhando a ques-
tão e não vai aceitar que 
servidores sejam assediados 
pelos problemas na gestão da 
merenda escolar. 

Servidores
Em relação à alimenta-

ção dos servidores, é preciso 
ter olhar atento. As funcio-
nárias desses locais não pos-
suem horário de almoço e não 
há como adquirir comida em 
unidades localizadas distantes 
de restaurantes e mercados.

Um projeto de lei sobre 
este tema tramita em caráter 
conclusivo na Câmara de De-
putados. O texto garante ali-
mentação ao profissional da 
educação durante o período 
letivo, nas creches, pré-esco-
las e escolas da educação bá-
sica públicas.

A lei não se destina a 
regulamentar as sobras de 
alimentos nos locais de traba-
lho, pois isso se traduz no que 
a relatora do projeto, deputa-
da Dorinha Rezende, acredita 
ser uma forma de desrespeito 
à categoria. Ressalta que “É 
preciso criar meios para que 

os profissionais da rede esco-
lar possam se alimentar ade-

CAE
A polêmica do bilhete 

pedindo doações voluntárias 
para a merenda escolar acio-
nou o Conselho de Alimen-
tação Escolar. Estão previstas 
reuniões com os diretores de 
escolas e de Cmeis. Também 
será solicitada planilha de 
gastos com a merenda nos 
últimos três anos de gestão 
Olizandro.

O CAE vem a se manifes-
tar sobre este problema agora 
que o caso veio a público. Du-
rante o ano, o conselho não 
tem condições de realizar o 
seu papel, por falta de estru-
tura. Não tem um carro para 
levar os conselheiros para vi-
sitar as unidades escolares e 
conhecer a realidade, saber 
dos problemas que funcioná-
rios e professores vivenciam 
nas escolas e nos Cmeis. 

com o repasse de recursos 
públicos a instituições de en-
sino privadas, a direção do 
Sismmar tem a preocupação, 
se escolas conseguirão fazer 
as adaptações necessárias 
para acolher crianças com 
deficiência. São a elas que o 
programa Vale-Creche se des-
tina preferencialmente, junto 
com crianças em situação de 
vulnerabilidade social e de fa-
mília com renda per capita in-
ferior a meio salário mínimo. 

Demandas 
Em reunião com o sindi-

cato, a secretária da Educação 
disse que espera criar 30 no-
vas turmas para atender às de-
mandas da Educação Infantil.

Deve ocorrer licitações 
para adaptar as unidades para 
crianças de 0 a 3 anos. E tam-
bém para a locação de pré-
dios destinados à pré-escola. 
Dificilmente as obras estarão 
concluídas para o início do 
ano letivo de 2016.

Devem ser chamados 
99 novos professores e 112 
atendentes infantis. Uma co-
missão será composta para 
elaborar edital para um novo 
concurso para atendentes in-
fantis.

que profissionais que quise-
rem atuar nessas unidades 
podem permanecer, com a 
lotação ou pelo processo de 
remoção e designação. 

A Escola Especial Agríco-
la Padre Anusz também deve 
ser transferida da região da 
Campina das Pedras para o 
Centro de Convivência, no 
bairro Iguaçu. A previsão é de 
que o atendimento inicie as-
sim que os materiais de assis-
tência social sejam retirados 
do novo local. 

À direção do Sismmar, 
a secretária disse que não 
haverá critério de faixa etária 
para a inclusão de novas ma-
trículas.

Escolas Especiais

Mudanças no nome 
pode afetar a eleição  
de diretores

quadamente durante a jorna-
da estendida de trabalho”.

Participe da

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dia 19 de novembro, quinta-feira,

Pela manhã e à tarde, na Câmara Municipal
A programação está sendo elaborada. 

Acompanhe informações pelo site www.sismmar.com.br
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Dia do/a Professor/a

Comemoração 
foi com festa dos

É preciso alegria para enfrentarmos as lutas 
de todos os dias. Para celebrar o Dia das/os 
Professoras/es, o Sismmar promoveu na noite de 
17 de outubro a Festa Anos 80. 

O evento foi realizado no Salão Tulipa, na 
Campina das Pedras, em Araucária. Começou 
com um jantar para sindicalizados e convidados 
e depois se estendeu com um animado baile. Teve 
chopp e paletas para os presentes saborearem.  
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Dia do/a Professor/a

Com passeata e panfletagem, a categoria leva para as ruas a situação precária das escolas e dos Cmeis

Magistério realiza Caminhada pela Educação
Neste ano, os professo-

res municipais utilizaram o 
Dia do/a Professor/a para le-
var às ruas a situação da edu-
cação de Araucária. 

Nas escolas, o magis-
tério enfrenta problemas de 
toda ordem. Vão desde a falta 
de material básico, a carência 
de pessoal para trabalhar, a si-
tuação precária das unidades 
educacionais e o ataque siste-
mático do prefeito contra os 
direitos dos profissionais.

Na manhã do dia 15 de 
outubro os professores deram
aula até a metade do período. 
Depois, se concentraram na 
frente da Secretaria  da Edu-
cação. Dali, partiram em cami-
nhada pela av. Vitor do Amaral 
até o Paço Municipal. 

O objetivo da manifes-
tação foi alertar a população 
sobre a situação da educação. 
À tarde foram realizadas pan-
fletagem junto aos terminais 
de ônibus do Centro e da Vila 
Angélica.
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Sindicato	dos	Servidores	do	Magistério	Municipal	de	Araucária	 
Gestão SAUDAÇÕES A QUEM TEM CORAGEM - 2015-2017

Av. Beira Rio, 31, Bairro Iguaçu, Araucária, PR. CEP 80701-090
Fone/fax (41) 3642-1280. Celular (41) 8753-5167. Email sismmar@gmail.com

Diretoria - Coord. Geral: Eloísa Helena Grilo e Hector Paulo Burnagui; Administrativa: 
Josiane Furman e Josiel dos Santos Lima; Finanças: Simeri R Calisto e Roseane de Araújo 
Silva; Organização Sindical: Gilziane Queluz e Verieli Della Justina; Comunicação: Gio-
vana Piletti e Alice Unicki; Assuntos Pedagógicos e Formação Politica: Tatiane Penkal e 
Ana Paula Vansuita; Aposentados: Elecy Luvizon e Irene de Lima; Suplentes: Mara Cor-
rea Martins, Leandro de Oliveira, Gilziely dos Santos, Kathleen Marczynski, Silvana Della 
Torre, Péricles Barcellos, Lilian Strechar. Atendimento - Adrielle Montanha, Nilce Leda 
Pereira e Nair Diel. Redação,	edição	e	editoração - Luiz Herrmann (DRT-2331). Gráfica 
Mansão. 1500 exemplares.

*OBS. Pedagogos/as nomeados/as antes de 01/01/2008

TABELA DO MAGISTÉRIO - LEI MUNICIPAL 1835/2008
Reajuste de 3% em novembro e de 3% em dezembro. Tabela em vigor a partir de 1º de dezembro de 2014 - Lei Municipal 2.789/14, de 12/11/2014

CLASSE I - Professoras/es de 1ª a 4ª séries
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0101A Nível I 1.393,80 1.449,56 1.507,54 1.567,84 1.630,55 1.695,78 1.763,61 1.816,51 1.871,01 1.927,14 1.984,95 2.044,50 2.105,84 2.147,95 2.190,91 2.234,73 2.279,43 2.325,02 2.371,52 2.418,95
C0102A Nível II 1.742,25 1.811,94 1.884,42 1.959,80 2.038,19 2.119,72 2.204,51 2.270,64 2.338,76 2.408,93 2.481,19 2.555,63 2.632,30 2.684,94 2.738,64 2.793,42 2.849,28 2.906,27 2.964,39 3.023,68
C0103A Nível III 2.090,71 2.174,33 2.261,31 2.351,76 2.445,83 2.543,66 2.645,41 2.724,77 2.806,51 2.890,71 2.977,43 3.066,75 3.158,76 3.221,93 3.286,37 3.352,10 3.419,14 3.487,52 3.557,27 3.628,42
C0104A Nível IV 2.299,78 2.391,77 2.487,44 2.586,94 2.690,41 2.798,03 2.909,95 2.997,25 3.087,17 3.179,78 3.275,17 3.373,43 3.474,63 3.544,13 3.615,01 3.687,31 3.761,05 3.836,28 3.913,00 3.991,26
C105A Nível V 2.644,74 2.750,53 2.860,55 2.974,98 3.093,97 3.217,73 3.346,44 3.446,84 3.550,24 3.656,75 3.766,45 3.879,44 3.995,83 4.075,74 4.157,26 4.240,40 4.325,21 4.411,72 4.499,95 4.589,95
C106A Nível VI 3.305,93 3.438,17 3.575,69 3.718,72 3.867,47 4.022,17 4.183,05 4.308,55 4.437,80 4.570,94 4.708,06 4.849,31 4.994,78 5.094,68 5.196,57 5.300,51 5.406,52 5.514,65 5.624,94 5.737,44

0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos

CLASSE II - Professoras/es de 5ª a 9ª séries e pedagogas/os
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0201A Nível I 1.742,26 1.811,95 1.884,43 1.959,81 2.038,20 2.119,73 2.204,52 2.270,66 2.338,77 2.408,94 2.481,21 2.555,64 2.632,31 2.684,96 2.738,66 2.793,43 2.849,30 2.906,28 2.964,41 3.023,70
C0202A Nível II 2.090,72 2.174,35 2.261,32 2.351,77 2.445,84 2.543,68 2.645,42 2.724,79 2.806,53 2.890,73 2.977,45 3.066,77 3.158,77 3.221,95 3.286,39 3.352,12 3.419,16 3.487,54 3.557,29 3.628,44
C0203A Nível III 2.299,79 2.391,78 2.487,45 2.586,95 2.690,43 2.798,04 2.909,97 2.997,26 3.087,18 3.179,80 3.275,19 3.373,45 3.474,65 3.544,14 3.615,03 3.687,33 3.761,07 3.836,30 3.913,02 3.991,28
C0204A Nível IV 2.644,76 2.750,55 2.860,57 2.974,99 3.093,99 3.217,75 3.346,46 3.446,85 3.550,26 3.656,77 3.766,47 3.879,47 3.995,85 4.075,77 4.157,28 4.240,43 4.325,24 4.411,74 4.499,98 4.589,97
C0205A Nível  V 3.305,95 3.438,18 3.575,71 3.718,74 3.867,49 4.022,19 4.183,08 4.308,57 4.437,83 4.570,96 4.708,09 4.849,33 4.994,81 5.094,71 5.196,60 5.300,53 5.406,54 5.514,68 5.624,97 5.737,47

OBS* 0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 a 24-26 anos 27-29 anos
0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

sEtEMBRO	DE	2015
AGENDA

Agende sua consulta com 
a assessoria jurídica, 
pelo fone 3642-1280

Portal
www.sismmar.com.br

Facebook
Sismmararaucaria

DEZEMBRO

•	 Dia	2
Eleição de Diretores, nas unidades 
educacionais

SINDI
CALI

ZE-SE!

NOVEMBRO

•	 Dia	11
Conselho de Representantes,   
8h30 e 13h30, no Sismmar

•	 Dia	12
Coletivo de Aposentadas/os,   
13h30, no Sismmar

•	 Dia	18
Encontro da Docência II, 
às 9h30, no Sismmar

•	 Dia	19
Audiência Pública sobre Educação Infantil, 
pela manhã e à tarde, 
na Câmara Municipal

•	 Dia	20
Dia da Consciência Negra

•	 Dia	24
Seminário Gestão Democrática, 
às 8h30, no Sismmar

•	 Dia	27
Coletivo de Pedagogas/os, no Sismmar

Saldo	31	agosto	de	2015
Bancário 22.254,18
Aplicações 178.786,65
TOTAL 201.040,83

RECEITAS
Repasse PMA 45.277,97 
Repasse FPMA 4.045,38 
TOTAL

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 697,75 
Assessoria Jurídica 7.436,63 
Contabilidade 957,00 
Fotocopiadora 276,00 
Manutenção Site 231,00 
Jornal O Popular 300,00 
Repasses
CNTE 1.798,57 
ASPP 2.016,00 
Campanha de lutas
Audio\Video 6.496,00 
Faixa 270,00 
Gráfica 2.242,00 
Rádio Iguassu 1.500,00 
TV Araucária 1.500,00 
Motoboy 1.573,00 
Auxílios
Lanches e refeições 1.564,10 
Formação sindical
CNTE e outros 2.953,19 
SEDE
Copel 274,23 
Sanepar 91,00 
Telefone fixo 279,69 

Mercado 58,87 
Material de limpeza 425,90 
Naturágua 160,00 
Segurança 100,00 
Marceneiro 1.600,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.778,55 
Auxilio transporte 337,30 
Salarios e vales  7.100,70 
Assistencia médica 1.008,98 
Estagiária  Jurídico
Jurídico
Gastos processuais 792,39 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 4.683,94 
Custos bancários 132,18 
Outras despesas
Papelaria 356,60
Coletivo Aposentadas 1.438,00
Fórum da Escola Pública 
Koisas Freskas 1.818,70 
JB Produções - Apre-
sentação 600,00 

Festa dos Professores
Decoração 2.700,00 
Alemãos Bier 925,00 
Paletas Mexicanas 1.850,00 
Veículo
Estacionamento 4,80 
Licenciamento 174,07 
Gasolina 300,00

Saldo	30	setembro	de	2015
Bancário 9.134,15 
Aplicações 180.397,27 
TOTAL 189.531,42
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Alcançada nova vitória para aposentadoria
Jurídico

Sentença judicial reconheceu a regra de aposentação da EC47 como válida aos professores municipais
Professores de Araucária obtive-

ram uma importante vitória na Justiça. 
Na sexta-feira, 16 de outubro, saiu a 
sentença da ação coletiva do Sismmar 
que pedia o reconhecimento do direi-
to à regra da EC 47 à categoria.

A regra permite diminuir um ano 
da idade mínima para cada ano a mais 
no tempo de serviço. O Município de 
Araucária e o FPMA não aplicam esta 
fórmula 75-85 aos professores, que 
não podem se utilizar desta redução 
nas regras especiais do magistério (50 
e 25 para a professora e 55 e 30 para 
o professor).

Agora a história muda, com mais 
esta sentença favorável ao magistério 
obtida pelo Departamento Jurídico do 
Sismmar.

Para entender a questão
A discussão ocorrida nos últimos 

dez anos deveu-se a um conflito de 
entendimento sobre a aplicação da 
Reforma da Previdência de 2003 (EC 
41) ou a de 2005 (EC 47).

A Reforma de 2003 foi muito 
dura com os servidores. Por causa dis-
to, foi apresentada nova Proposta de 
Emenda Constitucional para abrandar 
os efeitos da EC 41 e a denomina-
ram de PEC Paralela, que resultou na 

Emenda Constitucional 47.
A primeira emenda exigia tempo 

de contribuição e idade mínimos para 
se requerer aposentadoria. No caso 
de professoras, 25 anos de contribui-
ção e 50 anos de idade. Somados, te-
mos o fator 75. Se professor, 30 anos 
de contribuição e 55 de idade. Soma-
dos, o fator é 85.

Neste caso, uma professora que 
começou a lecionar com 21 anos, 
precisaria trabalhar até completar 50 
anos para se aposentar, alcançando 29 
anos de contribuição (fator 79).

A Emenda 47 flexibilizou. Criou 
para os servidores a fórmula que re-
duz um ano na idade para cada ano a 
mais de contribuição.

Por este entendimento, a pro-
fessora deste exemplo poderia pedir 
aposentadoria quando alcançasse o 
fator 75. No caso de professor, o fator 
85.

Quando esta professora chegas-
se aos 27 anos de contribuição (dois 
a mais do exigido), poderia reduzir a 
exigência de dois anos na idade e se 
aposentar com 48 anos. A fórmula é 
27 anos de contribuição + 48 anos de 
idade = 75.

A EC 47 tratou da fórmula, mas 

não citou explicitamente os profes-
sores. Por causa disto, o Município 
de Araucária não a vinha aplicando à 
categoria. Usou somente a regra da 
EC 41. No caso do exemplo citado, a 
professora teria trabalhado dois anos 
a mais.

E já havia toda uma jurisprudên-
cia que garantia o direito ao magistério.

Devido a isto, o Sismmar ajuizou 

a ação coletiva que agora teve a sen-
tença proferida.

O Departamento Jurídico do 
Simmar ressalta que somente têm di-
reito a este benefício servidores que 
ingressaram no serviço público até 16 
de dezembro de 1998 e, no momento 
da aposentadoria, tenham 25 anos de 
serviço público, 15 na carreira e 5 no 
cargo.

Com 73% dos votos, a 
Chapa 1 - Grito da Base ven-
ceu a eleição para a direção 
do Sifar, realizada em 22 de 
outubro. Do total de 832 
votantes, 607 escolheram a 
Chapa 1.

A Chapa 2 – Sifar em 
Progresso, recebeu o apoio 
de 199 servidores, que repre-
sentam 24% dos eleitores. Os 
votos nulos e em branco so-
maram 26, ou 3%.

Os professores e a dire-
ção do Sismmar parabenizam 
os servidores não docentes 

por terem escolhido o cami-
nho da unidade de ação com 
o magistério municipal.

A votação foi especial-
mente importante neste mo-
mento de ataque incessante 
do prefeito aos direitos do 
funcionalismo e ao serviço 
público, quando a união de 
todos será muito importante.

Nossas saudações a to-
dos os servidores, que têm 
coragem de defender seus 
direitos!

Nova direção
A psicóloga Sarita Ma-

laguty foi eleita presidente 
do Sifar para a gestão 2016-
2018, que toma posse em 18 
de dezembro.

Os demais servidores 
eleitos para a Diretoria Exe-
cutiva são Maria Luiza Feli-
ciano de Souza (Secretaria 
Geral), Ana Patrícia de Olivei-
ra Silva (Finanças e Adminis-
tração), Rodolfo Luis da Luz 
(Comunicação), Jair Antonio 
Zanin (Assuntos Jurídicos), 
Andréa Aparecida Faustino 
(Formação Sindical e Estudos 
Socioeconômicos), Gilson Je-

Grito da base vence eleição e garante unidade dos servidores

Ouça o programa 
ESPAÇO EDUCAÇÃO!
Todos os sábados
das 9 horas às 9h30
Rádio Iguassu, AM 830 khz

Ou na internet, pelo link
tunein.com/radio/Radio-Iguassu-830-s148912

Ouça e dê sua opinião! 
Participe com críticas e sugestões!

Sifar

ri Favetti (Assuntos Culturais 
e Esportivos) e Alan Patrike 
Rudolf Furman (Relações 
Intersindicais e Políticas So-
ciais).

Os  suplentes são Sil-
vério Strugala, Emanuela 
Guerke de Angelis, Ana Sofia 
Medeiros Nascimento, Eva 
Bernadete Batista, Cristiene 
Purger dos Santos, Fátima 
Cupini e Jocelena Carvalho.

No Conselho Fiscal es-
tão Marcelo Salomão de Gó-

es, Luiz Fernando dos Santos 
Farias e Jorgeth Alexandra 
Gonçalves.

Os suplentes do Conse-
lho Fiscal são Jussara Gracia 
Panek, Josiane Correa e Jean 
Carlo dos Anjos Rosa.

Fernanda de Lima Ama-
ral é a diretora representante 
dos servidores da Secretaria 
da Educação. Márcia de Sou-
za Silva é a diretora repre-
sentante dos servidores da 
Secretaria da Saúde.



JORNAL DO SISMMAR | www.SISMMAR.com.br | 59ª edição | Novembro 2015

8

Primavera feminista toma as ruas do país
Movimento social

Mulheres assumem o protagonismo da luta política contra a retirada de direitos
As mulheres brasileiras 

tomaram as ruas em diversos 
estados para exigir a rejeição 
ao PL 5069, de autoria do pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha (PMDB
-RJ) e outros parlamentares. 
Houve manifestações em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal e Minas Gerais, entre  
outros estados. Em algumas 
cidades a manifestação con-
tra o projeto que dificulta o 
acesso de vítimas de estupro 
aos serviços de assistência 
médica e social foi reprimida 
pela polícia militar, como Belo 
Horizonte.

Com isto, o movimento 
feminista toma a frente das 
lutas populares neste mo-
mento importante do debate 
político. 

Várias situações criaram 

um caldo político importante 
favorável a luta das mulheres 
e de todos os setores mais 
marginalizados do Brasil. 
Foram as denúncias contra 
Eduardo Cunha na “Opera-
ção Lava Jato”, a resposta da 
Câmara dos Deputados apro-
vando o PL 5069, a campanha 
#MeuPrimeiroAssédio que se 
massificou nas redes sociais 
após os comentários pedófi-
los sobre uma participante do 
MasterChef e o fato do tema 
da redação do Enem ser so-
bre violência.

Cunha já sinalizou que 
irá aprofundar os ataques, 
colocando para serem vota-
dos nas próximas semanas o 
Estatuto da Família e a PEC 99 
– que permite entidades re-
ligiosas entrarem com ações 
de inconstitucionalidade no 

O Senado aprovou em 
28 de outubro o projeto de 
lei que tipifica o crime de ter-
rorismo. O plenário acatou o 
substitutivo do senador Aloy-
sio Nunes Ferreira (PSDB-SP), 
que  abre brechas para a cri-
minalização dos movimentos 
sociais. Como o texto foi alte-
rado, ele terá que ser nova-
mente analisado pela Câmara 
dos Deputados. 

O projeto tipifica como 
terrorismo ato de “atentar 
contra pessoa, mediante 
violência ou grave ameaça, 
motivado por extremismo 
político, intolerância religiosa 
ou preconceito racial, étnico, 
de gênero ou xenófobo, com 
objetivo de provocar pânico 

generalizado”. A pena de re-
clusão é de 16 anos a 24 anos.

O projeto estabelece 
também como “ato de ter-
rorismo por extremismo po-
lítico”, quando o atentado 
for contra instituições demo-
cráticas. As penas podem ser 
agravadas por diversos moti-
vos, entre eles se o ato cau-
sou morte, contou com auxí-
lio de governo estrangeiro ou 
organização internacional cri-
minosa. A pena pode chegar 
a 30 anos de prisão.

Houve muito debate no 
plenário porque vários sena-
dores demonstraram preo-
cupação que movimentos 
sociais e mobilizações reivin-
dicatórias em geral possam vir 

a ser caracterizados como ex-
tremismo político e seu atos 
tipificados como terroristas. 

Senadores do PT, PSB, 
PSOL e Rede apresentaram 
emendas para ressalvar os 
movimentos sociais, deixan-
do claro que eles não se en-
quadrariam como organiza-
ções terroristas. 

A oposição de direita, 
no entanto, foi contra. Todas 
as emendas foram rejeitadas, 
exceto uma, que estende o 
conceito de terrorismo políti-
co para a prática de atentados 
contra o Estado Democrático, 
de forma a comprometer o 
funcionamento de suas ins-
tituições. (Informações da 
Agência Brasil)

Supremo Tribunal Federal, 
ampliando ainda mais o po-
derio de questionar direitos 
sociais já assegurados. 

Compreendermos que 
colocar para votar estes PLs 
é justamente uma resposta 
não apenas as investigações 
da Operação Lava-Jato, mas 
também a pressão que nós 
mulheres temos colocado por 
diversas ferramentas diferen-
tes em cima do Congresso 
Nacional para que nossos di-
reitos não sejam retirados.

O fato que o poder de 
mobilização de movimentos 
de direita e extremamente 
machistas tem diminuído, 
principalmente após políticos 
da direita começarem a ter 
notícias sobre corrupção mais 

escancaradas. 
Ao mesmo tempo, têm 

sido as mobilizações com as 
pautas referentes ao com-
bate ao machismo, racismo 
e LGBTfobia que têm conse-
guido dar espaço para movi-
mentação política que não se 
confunde com uma defesa do 
governo federal e nem com 
as mobilizações de direita em 
nosso país.

Novembro ainda guar-
dará muita luta, muito en-
frentamento contra os retro-
cessos de Eduardo Cunha e 
dos seus seguidores reacio-
nários na Câmara dos Depu-
tados. Mais atos pedindo Fo-
ra Cunha devem eclodir, além 
da construção que vem sen-
do feita para ocupar Brasília 

com a Marcha de Mulheres 
Negras, com suas pautas, no 
dia 18 de novembro.

Mais um capítulo da 
história do movimento fe-
minista no Brasil está sendo 
escrita neste ano, que toma 
a frente dos movimentos so-
ciais. Uma onda lilás tomou 
conta do nosso país. A pri-
mavera feminista continuará 
contra Eduardo Cunha e to-
dos aqueles que se articulam 
para usar nossos direitos e 
demandas como moedas de 
troca para garantir algum ti-
po de benesse.
Texto original de Luka, blog do Bi-
dê (operamundi.uol.com.br/blog/
samuel/bide) que aborda os te-
mas racismo, feminismo e LGBT.

Mulheres protestam na Catedral da Sé, em São Paulo

Fotos: M
ídia Ninja

“Pílula fica. Cunha sai!”

Reivindicando o paga-
mento da terceira parcela do 
reajuste previsto para setem-
bro, os professores do Distrito 
Federal estão em greve desde 
15 de outubro.

Para reforçar o movi-
mento, o dia 28 foi de inten-
sa mobilização, com piquetes 
nas Regionais. No fim da tar-
de, em  atos descentralizados, 
foram fechadas as duas prin-
cipais vias de acesso do Plano 
Piloto. A Ponte do Bragueto 
reuniu 150 professores. 

Na saída sul (sentido Ae-
roporto) estiveram 200 pes-
soas. O Batalhão de Choque 
da PM chegou às 18 horas, 
intimidando. Mesmo após ter 
sido negociada a saída pacífi-
ca dos professores, a polícia 

entrou em ação com bombas 
de efeito moral, gás lacrimo-
gênio, balas de borracha, ton-
fa e golpes. 

Vários professores corre-
ram e alguns foram atingidos. 
Dois foram detidos. Uma pro-
fessora foi arrancada do carro 
quando tentava ir embora, foi 
espancada, arrastada pelos 
cabelos e ficou sangrando e 
com escoriações. Outro pro-
fessor foi detido ao tentar 
proteger sua colega de traba-
lho. No camburão, os profes-
sores foram filmados, provo-
cados e humilhados pela PM.

Em apoio, trabalhadores 
rodoviários presentes toma-
ram um ônibus e fecharam 
a pista no sentido norte-sul. 
Dois deles foram detidos.

Professores em greve 
no DF sofrem repressão

PM do governo Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) também usou violência

Projeto do Senado contra terrorismo 
ameaça as lutas dos trabalhadores 


