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Sismmar insiste em negociar com a Smed
Reivindicações

Mas dirigentes sindicais voltam sem encaminhamentos concretos
O Sismmar tem tenta-

do  manter reuniões men-
sais com a secretária Janete 
Schiontek. Porém, o que se 
observa é a falta de empenho 
para encaminhar soluções a 
questões apresentadas

No dia 15 de fevereiro 
ocorreu o encontro mais re-
cente. As dirigentes do Sis-
mmar Eloísa Helena Grilo e 
Giovana Pilleti foram buscar 
respostas às pautas discuti-
das desde o ano passado.

Voltaram se qualquer 
proposta concreta. No máxi-
mo, conseguiram um “vamos 
avaliar”. Nada afirmativo.

Substituições
A categoria espera há 

um ano a regulamentação do 
procedimento para distribuir 
aulas a professores substitu-
tos. Propõe também que as 
aulas sejam dadas aos profis-
sionais com mais experiência 
na rede.

A resposta foi de que o 
secretário de Gestão de Pes-
soas avaliou que a conjuntura 
financeira não permite mexer 
em nenhum ponto. Portanto, 
não haverá regulamentação. 
Janete também não abriu a 
possibilidade de inverter a lis-
ta, iniciando o chamamento 
para os mais velhos.

A administração munici-
pal apenas nega e se sustenta 
no argumento da crise muni-
cipal, no impacto dos salários 
sobre a folha de pagamento. 
Quando o sindicato pede in-
formações concretas, não 
apresenta.

As sindicalistas reafirma-
ram a necessidade de avan-
çar para maior transparência 
e para, no mínimo, debater 
alguns avanços por projeto 
de lei ou publicação.

Anos finais
Com respeito à regula-

mentada a hora-aula do 6º 
ao 9º ano, a secretária alegou 
que o promotor ainda não se 
pronunciou quanto à nomea-
ção da comissão.

No ano passado, o 
promotor David Kerber de 
Aguiar, da Vara da Infância e 
Juventude, propôs a criação 
de uma comissão para enca-
minhar a medida. O objetivo 
é dar amparo legal à atual 

organização da jornada nos 
anos finais.

O Sismmar já elegeu  na 
assembleia de dezembro os 
quatro representantes dos 
professores. O governo mu-
nicipal precisa definir dois 
membros indicados pela 
Smed, um pela Procuradoria 
Geral do Município e um pela 
Secretaria de Gestão de Pes-
soas.

A partir de então, basta-
rá chamar a reunião e colocar 
no papel. Não há mais o que 
enrolar.

Hora-atividade
A Smed deve agendar 

logo reunião para formar a 
comissão que proporá uma 
forma de ampliar a hora-ativi-
dade para 33,3% da jornada.

Disseram que primeiro 
irão finalizar as nomeações 
dos contratados pelo Proces-
so Simplificado de Seleção 
- PSS.

A hora-atividade de um 
terço da jornada é descum-
prida desde 2008. Para le-

Desde 2012 o auxílio ali-
mentação está congelado. E 
está acumulando perdas. 

O valor pago atualmente 
é de R$ 300 por mês. Desde 
junho de 1999 até maio de 
2015, o auxílio alimentação 
havia aumentado apenas 
20%. Passou de R$ 250 para 
R$ 275, em 2011, e R$ 300, 
no ano seguinte. Na gestão 
Olizandro não houve nenhu-
ma  recomposição.

Nesse período, a infla-
ção medida pelo INPC/IBGE 
foi de 45,03%. Com a estima-
tiva inflacionária de 9,21% 
até maio, o índice pode che-
gar a 58%. Este número é hi-
potético, pois não sabemos 
a inflação deste mês e dos 
próximos, até junho. Porém, 
ele dá uma ideia de valor. Se 
fosse o índice real, o auxílio 
deveria ir para R$ 395.

A situação é pior. A cesta 
básica de Curitiba aumentou 
72,62% até maio de 2015. 

Bem mais que o INPC. Se a 
oscilação acompanhar a esti-
mativa inflacionária de 9,21% 
até maio, o índice pode che-
gar a 88%. Para segui-lo, o au-
xílio deveria ir a R$ 470.

Se acompanhasse inflação, 
valor deveria ir a quase R$ 400

Auxílio Alimentação

A política de pessoal de 
Olizandro é contra os servi-
dores públicos de carreira. A 
principal marca do seu gover-
no foi sustentar cargos comis-
sionados. Muitos deles ocu-

vantar as informações neces-
sárias à sua implantação, foi 
criada comissão, com quatro 
representantes do Executivo 
(Smed, Seplan, PGM e Gestão 
de Pessoas) e mais quatro do 
magistério.

Esta comissão deverá 
atualizar os dados levantados 
em 2013, quando o prefeito 
Olizandro havia prometido 
adotar a hora-atividade pre-
vista na Lei do Piso. Na época, 
foi observado o número de 

profissionais que deveriam 
ser contratados para a Do-
cência I e o impacto financei-
ro. Porém faltou vontade po-
lítica para avançar a proposta.

Espera-se que esta nova 
comissão atualize as informa-
ções e defina um calendário 
para a implantação dessa ho-
ra-atividade. No entanto, já 
alertamos que o respeito ao 
calendário vai depender da 
disposição de mobilização da 
categoria.

Negociações
A direção sindical tam-

bém pretende manter com a 
Smed um calendário de reu-
niões para tratar das questões 
que continuamente afetam a 
categoria. O Sismmar irá pro-
por por ofício ae a secretária 
irá responder em seguida.

Avanços
A direção sindical já so-

licitou à secretária da Educa-
ção que seja informado à ca-
tegoria o valor atualizado da 
dívida contraída com os servi-
dores ao não pagar os avan-
ços verticais e horizontais na 
carreira. A categoria quer um 
cronograma de pagamento 
para que sejam regularizados 
os avanços.

Janete se comprometeu 
a intermediar uma conversa 
neste início de ano com as 
secretarias envolvidas. O Sis-
mmar protocolou ofício com 
este pedido junto à Prefeitura 
Municipal. Ainda não obteve 
resposta, nem da secretária, 
nem do Paço Municipal.

param funções destinadas a 
servidores concursados. 

O Dieese fez um estudo 
sobre o impacto dos CCs na 
folha de pagamento. O custo 
anual é de R$ 16,8 milhões. 
Equivale a 5,24% da folha de 
pagamento.

Como o custo com fun-
cionalismo tem estado acima 
do limite prudencial da (LRF) 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal, esse percentual pesa. Se 
o governo cortasse metade 
do gasto com CCs, a despesa 
com pessoal cairia para algo 
em torno de 50%. Bem abai-
xo dos 51,3% da lei.

Daria margem para ne-
gociar os direitos dos planos 
de carreira. Ou ao menos 
possibilitaria a contratação 
de professores para ampliar 
a hora-atividade para 33,3% 
da jornada. Para isto, porém, 
precisaria haver planejamen-
to e compromisso com o inte-
resse público.

Sem CCs, prefeito teria margem 
para investir em pessoal

Folha de Pagamento

foto: Giovana Piletti
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Campanha de Lutas

A categoria está sendo convocada para a assembleia geral, marcada para 1º de março

Mobilização começa com visitas às unidades

Está esgotado o tempo para 
Olizandro Ferreira apresentar uma 
proposta para pagar as promoções 
e progressões atrasadas. Passaram 
três anos de gestão e a dívida com 
o calote nos servidores só se avolu-
ma. 

Não há um plano para resolver 
o problema. 
Sequer uma 
proposta tí-
mida para 
tentar avan-
çar. Aliás, o 
governo não 
d e m o n s t ra 
d i s p o s i ç ã o 
ao diálogo. 
Muito me-
nos, boa 
vontade para 
avançar. 

O pre-
feito não ne-
gocia com os 
s e r v i d o r e s 
há mais de 
dois anos. 
A secretária 
da Educação 
abusa de re-
ticências nas 
tentativas de 

negociação direta. Tudo que é apre-
sentado não se resolve (leia na pági-
na ao lado).

Nada assertivo pode-se obser-
var para o serviço público no manda-
to Olizandro. Servidores e usuários 
foram negligenciados. São todas/os 
trabalhadoras/es, o grosso da popu-
lação, que penam com a atual admi-
nistração. 

Isto mostra que seu governo 
não está voltado para a maioria da 
população. As desculpas da crise 
financeira do Município e da crise 
mundial não cabem mais.

Quando precisou promover 
austeridade, Olizandro jogou a conta 
para cima dos servidores e da popu-
lação.

Foram desrespeitados direitos 
do funcionalismo. A carreira dos pro-
fessores não existe mais. Postos de 
saúde, escolas e demais unidades de 
atendimento foram esquecidas. Não 
têm dinheiro para materiais e inves-
timentos. 

Se arrochou os servidores e o 
serviço público, qual foi o destino 
dos recursos da terceira maior arre-
cadação do Paraná. Atrás apenas de 
Curitiba e São José dos Pinhais, Arau-
cária tem receita maior que cidades 
grandes, como Londrina e Maringá.

Chegou a hora dos ser-
vidores de Araucária fazerem 
acontecer a Campanha de 
Lutas. É necessário forçar o 
governo Olizandro a realizar 
negociações. 

E o tempo é curto, pois a 
partir de 5 de abril começam 
a correr os prazos eleitorais. 
Até lá, será preciso ter várias 
reivindicações encaminhadas.

A pauta de lutas prioritá-
ria busca assegurar o reajuste 
salarial, aumentar o auxílio 
alimentação, obter o paga-
mento dos atrasados do Pla-
no de Carreira, entre outras 
questões que serão definidas 
em assembleias.

O Sismmar fará assem-
bleia com professores no dia 
1º de março, às 10 horas,  no 
Salão do Perpétuo Socorro.  

Na mesma data, à noite, 
o Sifar realizará assembleia 
com os servidores do quadro 
geral. Em ambos encontros 
estará em pauta a unificação 
das lutas de todos os funcio-
nários municipais.

Não é cumprimento de promes-
sa, nem a execução de seu plano de 
governo. O prefeito Olizandro está 
ampliando as vagas na educação in-
fantil e contratando atendentes ape-
nas para fugir do chicote do Ministé-
rio Público. 

Em maio passado foi assinado 
um TAC - Termo de Ajuste de Condu-
ta, em que o prefeito se compromete 
a criar 3.938 vagas em Cmeis até o 
final deste ano. O objetivo é zerar a 
lista de espera.

O MP também foi avaliar os Cen-
tros Municipais de Educação Infantil e 
reprovou quase todos. Somente três 
entre tinham condições de funcionar. 
Não foram fechados imediatamente 
para não prejudicar mais as crianças.

Para buscar solução emergen-
cial, revelando a falta de planejamen-
to, o prefeito criou o Vale Creche. É a 
compra de vagas em unidades priva-
das, por valor acima do mercado.

Também está à procura de imó-
veis pela cidade para colocar estes 
Cmeis que correm risco de serem fe-
chados e abrir novos. É óbvio que não 
estão adaptados crianças pequenas.

Por fim, a administração está 
contratando profissionais pelo PSS - 
Processo Simplificado de Seleção. O s 
contratos são temporários. Valem por 

um ano e podem vir a ser um proble-
ma para os servidores concursados. 

Já ocorreu em outras redes des-
ta solução transitória se tornar per-
manente, com novas seleções a cada 
ano.

Não demorou para se espalha-
rem comentários de que professo-
res também 
poderão ser 
contratados 
pelo PSS. 

Se vier a 
acontecer, po-
de criar uma 
subcategoria 
no âmbito do 
Magistério. A 
rede estadual 
de São Paulo 
tem 23% dos 
professores 
temporários. 

O di-
reito frágil e 
os salários 
emagrecidos 
desses profis-
sionais ten-
dem a puxar 
para baixo as 
conquistas da 
carreira.

Para conversar sobre 
estas e demais questões que 
afetam o magistério, a dire-
ção do Sismmar tem visitado 
locais de trabalho. Tem co-
lhido impressões, opiniões e 
ideias. Também tem chama-

do toda a categoria para com-
parecer à assembleia.

Para alcançar êxito, o 
magistério e os demais ser-
vidores vão ter que construir 
um movimento unido, forte e 
dinâmico. Vão ter que lançar 

mão de todas a estratégias de 
luta. Uma delas é a greve. 

Se Olizandro mantiver a 
mesma postura dos anos an-
teriores, é bem possível que 
a greve volte a ser organizada 
pelo funcionalismo.

Medidas emergenciais 
revelam falta de 
planejamento

Esgotou o tempo para 
Olizandro dar respostas 
aos servidores

Nas escolas, dirigentes debatem a situação da categoria

É preciso construir a ação unificada com os demais servidores

fotos: Giovana Piletti
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Entrevista

Sifar foca a luta mobilizando a base
Diretoria recém empossada dá nova dinâmica ao sindicato dos funcionários do quadro geral

Termos três mulheres na 
cabeça do sindicato deve ser 
algo novo no Sifar, não?

Sarita - Sim. Pelo que 
a gente conhece da história 
recente do Sifar, após a rea-
tivação, em 2002, as únicas 
mulheres liberadas para a di-
retoria foram a Maria Luíza e 
a Andréia. O sindicato sempre 
teve uma característica dos 
presidentes serem homens, 
financeiro também. Então, é 
uma novidade esta mudança. 

Ana Patrícia – E não foi 
planejada. Acabou aconte-
cendo pelo perfil das pessoas 
que estão na direção.

Maria Luíza – Exata-
mente. Não foram as mu-
lheres que se organizaram e 
disputaram. Nossos nomes 
saíram naturalmente durante 
a discussão do grupo para es-
colher as pessoas que seriam 
liberadas.

Sarita – O mais bacana é 
isto. É não ter sido deliberado 
e, ao mesmo tempo, nós três 
sermos alguma referência 
para aquele grupo e escolhi-
das para assumir este papel. 
O grande avanço está nisto.

Quando marcamos a 
entrevista, procuramos a pre-
sidente do sindicato. Aí nos foi 
proposto conversar com as 
três dirigentes liberadas, reve-
lando postura horizontalizada 
de comando, uma atuação 
colegiada. Como está sendo 
trabalhado e discutido isto?

Maria Luíza – Fala, presi-
dente! [Risos de todos]

Maria Luíza – Na verda-
de, é um conceito que pre-
cisamos desconstruir com a 
base da categoria. O grupo 
tem este consenso. Existem 
as funções do estatuto para 
encaminhar a burocracia, as-
sinaturas, mas, nas decisões, 
toda a diretoria tem o mesmo 
peso. Mas a base não tem esta 
ideia. Estão acostumados a es-
perar a posição do presidente.

Ana Patrícia – Como a 
gente atuava antes como co-
letivo, não existia hierarquia. 
A gente dividia tarefas e cada 
um se responsabilizava pelas 
suas, para que a coisa ande. A 
dificuldade está mais nas pes-
soas perceberem que a gente 
trabalha assim. No entanto, 
trabalhando assim, as pessoas 

vão perceber.
Sarita – O principal disto 

é a gente não reforçar a repre-
sentatividade da figura que 
vai resolver os problemas. 
Nossa principal concepção 
é de que o sindicato puxa as 
lutas, mas a categoria precisa 
se envolver. Todo mundo tem 
que estar mobilizado para a 
gente chegar aos nossos ob-
jetivos. Desmistificar o papel 
do presidente é desmistificar 
o representante que vai resol-
ver todos os problemas. Uma 
direção colegiada tem o ob-
jetivo de puxar os servidores 
juntos para construir a luta. 

E o que está mudando 
na relação com a categoria 
neste início de nova gestão?

Sarita – Bom, neste pri-
meiro mês a gente está muito 
dentro do sindicato, organi-
zando e planejando. E isto 
angustiou muito a gente, já 
que nosso principal objetivo 
é estar nos locais de traba-
lho. Agora a gente começa a 
sair e estamos bem felizes. A 
gente precisa estar junto com 
as pessoas, saber quais são os 

problemas, puxar as pessoas 
pra luta com a gente, como 
parceiros. O Sifar nunca havia 
estado presente nos locais de 
trabalho. 

Ana Patrícia – Algumas 
mudanças já ocorreram. Uma 
delas é do sindicato funcionar 
no horário de almoço, para 
atender o servidor fora do seu 
horário de trabalho. Também 
foi mudado o Jurídico, que era 
uma promessa de campanha. 
Até no programa de rádio 
estamos fazendo mudanças. 
Queremos que as pessoas 
participem. Podem contatar 
pelo whatsapp, sugerir pau-
tas ou ainda ir ao estúdio para 
falar sobre a realidade do seu 
local de trabalho. 
Maria Luíza – Este tipo de 
ação também visa descons-
truir a figura do presidente 
salvador. A gente aqui é lide-
rança e representa a catego-
ria. Mas a ação precisa vir lá 
da base para a gente dar es-
trutura e fazer nossas lutas. 
Por isto, um dos princípios 
deste grupo é a organização 
pela base.

Vocês já têm uma his-

tória na luta dos servidores. 
Falem um pouco dessa expe-
riência... 

Sarita – Este grupo sur-
giu na greve de 2013. A gente 
atuava individualmente e ali 
se encontrou. Aí surgiu a ideia 
de formar um grupo de ação. 
Primeiro, para puxar o sindi-
cato. A gente achava que, se 
fosse empurrada, aquela dire-
toria iria para a luta. Num pri-
meiro momento cobramos da 
diretoria que se envolvesse.

Além da Maria Luíza al-
guém mais fazia parte da di-
reção?

Sarita – Mais a Andréia. 
No decorrer do movimento, 
começamos a perceber que 
a gente e elas [Maria Luíza e 
Andréia) tínhamos concep-
ção diferente de quem estava 
aqui [no Sifar]. Era necessário 
a gente se organizar como 
oposição para disputar o sin-
dicato. Mais que isto, para pu-
xar as lutas que não estavam 
sendo puxadas pelo sindicato. 

Maria Luiza – No come-
ço da gestão passada parecia 
que haveria mudança, tanto 
que estourou este movimen-

No final do ano passado houve eleição no 
Sifar e a chapa Grito da Base ganhou o pleito. 
É muito grande a expectativa do que esta nova 
diretoria pode realizar. 

Reunimos para uma conversa as três ser-
vidoras liberadas dos seus locais de trabalho 
para atuarem no Sifar. São a psicóloga Sarita 
Malaguti, que ocupa a presidência. A educa-
dora social Ana Patrícia de Oliveira Silva, que 

se encarrega das finanças. A atendente infantil 
Maria Luíza de Souza está na secretaria. 

Os cargos são exigência estatutária e 
obrigações burocráticas. Porém, elas e todo 
Grito da Base começam a pôr em prática sua 
plataforma de campanha. Os principais obje-
tivos são a boa organização dos servidores a 
partir da base, com ação colegiada e luta con-
junta com os professores. 

Um dos princípios do Grito da Base é a atuação colegiada

Esta é a primeira vez que o Sifar tem três mulheres no comando
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Sindicato

E convida os novos professores a integrarem a luta do magistério pelos seus direitos

Sismmar tem quase 97% de filiações

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!

to histórico unificada com os 
professores. A gente achou 
que o movimento iria con-
tinuar, mas não foi assim. A 
própria diretoria foi contra a 
greve. Fomos praticamente 
eu e o Vilmar que encaramos, 
com apoio dessas pessoas 
que seriam depois o Grito 
da Base. Discuti muito aqui 
dentro defendendo que as 
decisões de assembleia são 
soberanas. Alguns pularam 
fora. Havia entre eles chefias 
que inibiram o movimento, 
coagiram pessoas. Foi bem 
complicado.

O que os professores po-
dem esperar desta nova dire-
ção do Sifar?

Ana Patrícia – Mucha 
lucha... [risos] ...Luta em con-
junto, claro!

Sarita – Isto é bem im-
portante. Tem um “pré-con-
ceito” entre os servidores das 
duas categorias que os sindi-
catos vão ter que enfrentar. 
É do pessoal do quadro geral 
achar o magistério têm vanta-
gens. E professores acharem 
que servidores do quadro 
geral têm vantagens. O nos-
so objetivo é desmontar esta 
concepção. Temos o mesmo 
patrão. Somos trabalhadores 
iguais. Se estivermos separa-
dos e fomentando a divisão, 
só vamos perder. A nossa in-
tenção é do Sifar puxar a luta 
junto com o Sismmar, princi-
palmente as pautas gerais, e 
se fortalecer nisto.

Maria Luíza – A greve de 
2013 só teve força porque os 
dois sindicatos estavam jun-
tos. Até então nada era feito 
em conjunto.

Sarita – Não é à toa que 
as categorias são divididas. A 
gestão coloca todo tempo pa-
ra a gente que os professores 
têm vantagens, vocês não. Os 
professores não fazem nada 
por vocês. E assim foi criando 
esse ranço. É bom que pro-
fessores tenham vantagens. 
Eles lutaram para isto. A gente 
precisa estar junto para tam-
bém conseguir avançar nos 
nossos direitos. A gente pre-
cisa responder a este ataque 
da administração. Responder 
com união.

Para a boa interação 
entre os professores mu-

nicipais e o seu sindicato, a 
atuação de representante 
de escola e de cmei é funda-
mental. 

Sindicato de luta e 
comprometido com os pro-
fessores, como o Sismmar, 
precisa estar em contato 
permanente com a base da 
categoria. Mas tem apenas 
três dirigentes liberadas das 
salas de aula para trabalhar 
a ação sindical. 

Por este motivo é ne-
cessária a participação da 
categoria na organização 
sindical de base.

as unidades da educação es-
colham suas representações 
até a reunião do Conselho de 
Representantes, marcada pa-
ra 16 de março.

No site www.sismmar.
com.br/arquivos_para_bai-
xar) tem o modelo de ata. 
Reúnam os professores, ele-
jam um representante titu-
lar e um suplente por turno. 
Preencham o formulário. 
Assinem e entreguem no sin-
dicato. 

Ajude a organizar a elei-
ção! Apoie a atuação da re-
presentação de base!

Apoie a eleição de representante de escola/Cmei

Cerca de cem novos 
professores estão sendo in-
tegrados à rede de ensino de 
Araucária. 

A direção do Sismmar  
se congratula com estes no-
vos colegas e os convida a 
conhecer de perto o sindicato 
que representa o magistério 
municipal.

Fundado em 23 de se-
tembro de 1989, o Sismmar 
tem longa trajetória de luta 
reconhecida pela categoria. 

O índice de filiação é al-
tíssimo. No início deste ano 
a rede contava com 1435 
professoras/es e pedagogas/
os. Destes, 1390 são sindica-

Acompanhe o SiSMMAR pelas redes sociais
FACEbOOk: Sismmar Magistério Araucária 
TwiTTER: @_sismmar

lizados. Quase 97% da cate-
goria. Este percentual mostra 
a representatividade e a con-
fiança do sindicato junto ao 
magistério. 

Os novos professores 
estão convidados a se filiar e 
integrar o movimento. Bas-
ta entrar no site do Sismmar 
(www.sismmar.com.br/arqui-
vos_para_baixar), copiar o 
formulário, preencher, assinar 
(em dois locais) e entregar no 
sindicato. Pode ser enviado 
pela/o representante de es-
cola. A mensalidade sindical é 
de 1,3% do salário que consta 
na tabela (salário bruto sem 
outros benefícios). 

O que faz
No local de trabalho, 

junto aos professores, a/o 
representante de escola co-
lhe impressões e sugestões. 

Traz esses elementos 
para o debate com as repre-
sentações das demais uni-
dades e a direção sindical. 
Ajuda a elaborar propostas 
de ação comum. 

De volta ao local de tra-
balho, leva as orientações e 
as informações para cons-
truir a luta da categoria.

Como fazer
É importante que todas 

Calendário 
Reuniões do Conselho 
de Representantes
•	 23	de	fevereiro	-	Terça
•	 17	de	março	-	Quinta
•	 13	de	abril	-	Quarta
•	 17	de	maio	-	Terça
•	 16	de	junho	-	Quinta
•	 10	de	agosto	-	Quarta
•	 13	de	setembro	-	Terça
•	 6	de	outubro	-	Quinta
•	 8	de	novembro	-	Terça
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Sindicato dos Servidores do 
Magistério Municipal de Araucária  
Gestão SAUDAÇÕES A QUEM TEM CORAGEM

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

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: Giovana Pilet-
ti e Alice Unicki; Assuntos Pedagógicos e Formação Politica: Tatiane 
Penkal e Ana Paula Vansuita; Aposentados: Elecy Luvizon e Irene de 
Lima; Suplentes: Mara Correa Martins, Leandro de Oliveira, Gilziely 
dos Santos, Kathleen Marczynski, Silvana Della Torre, Péricles Bar-
cellos, Lilian Strechar. Atendimento - Adrielle Montanha, Nilce Leda 
Pereira e Nair Diel. Redação, edição e editoração - Luiz Herrmann 
(DRT-2331). Gráfica Mansão. 1400 exemplares.

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

TABELA DO MAGISTÉRIO - LEI MUNICIPAL 1835/2008
Tabela	em	vigor	a	partir	de	1º	de	dezembro	de	2015	-	Lei	Municipal	2.903/15

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 1.511,91 1.572,39 1.635,28 1.700,69 1.768,72 1.839,47 1.913,05 1.970,44 2.029,55 2.090,44 2.153,15 2.217,75 2.284,28 2.329,97 2.376,56 2.424,10 2.472,58 2.522,03 2.572,47 2.623,92
C0102A Nível II 1.889,88 1.965,48 2.044,09 2.125,86 2.210,89 2.299,33 2.391,30 2.463,04 2.536,93 2.613,04 2.691,43 2.772,17 2.855,34 2.912,45 2.970,69 3.030,11 3.090,71 3.152,52 3.215,58 3.279,89
C0103A Nível III 2.267,85 2.358,56 2.452,91 2.551,02 2.653,06 2.759,19 2.869,55 2.955,64 3.044,31 3.135,64 3.229,71 3.326,60 3.426,40 3.494,93 3.564,82 3.636,12 3.708,84 3.783,02 3.858,68 3.935,85
C0104A Nível IV 2.494,63 2.594,42 2.698,19 2.806,12 2.918,36 3.035,10 3.156,50 3.251,20 3.348,73 3.449,20 3.552,67 3.659,25 3.769,03 3.844,41 3.921,30 3.999,72 4.079,72 4.161,31 4.244,54 4.329,43
C105A Nível V 2.868,82 2.983,57 3.102,92 3.227,03 3.356,11 3.490,36 3.629,97 3.738,87 3.851,04 3.966,57 4.085,57 4.208,13 4.334,38 4.421,06 4.509,49 4.599,68 4.691,67 4.785,50 4.881,21 4.978,84
C106A Nível VI 3.585,94 3.729,47 3.878,64 4.033,79 4.195,14 4.362,95 4.537,47 4.673,59 4.813,80 4.958,21 5.106,96 5.260,17 5.417,97 5.526,33 5.636,86 5.749,59 5.864,59 5.981,88 6.101,52 6.223,55

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 1.889,88 1.965,48 2.044,09 2.125,86 2.210,89 2.299,33 2.391,30 2.463,04 2.536,93 2.613,04 2.691,43 2.772,17 2.855,34 2.912,45 2.970,69 3.030,11 3.090,71 3.152,52 3.215,58 3.279,89
C0202A Nível II 2.267,85 2.358,56 2.452,91 2.551,02 2.653,06 2.759,19 2.869,55 2.955,64 3.044,31 3.135,64 3.229,71 3.326,60 3.426,40 3.494,93 3.564,82 3.636,12 3.708,84 3.783,02 3.858,68 3.935,85
C0203A Nível III 2.494,63 2.594,42 2.698,19 2.806,12 2.918,36 3.035,10 3.156,50 3.251,20 3.348,73 3.449,20 3.552,67 3.659,25 3.769,03 3.844,41 3.921,30 3.999,72 4.079,72 4.161,31 4.244,54 4.329,43
C0204A Nível IV 2.868,82 2.983,57 3.102,92 3.227,03 3.356,11 3.490,36 3.629,97 3.738,87 3.851,04 3.966,57 4.085,57 4.208,13 4.334,38 4.421,06 4.509,49 4.599,68 4.691,67 4.785,50 4.881,21 4.978,84
C0205A Nível  V 3.586,03 3.729,47 3.878,65 4.033,80 4.195,15 4.362,95 4.537,47 4.673,60 4.813,80 4.958,22 5.106,96 5.260,17 5.417,98 5.526,34 5.636,87 5.749,60 5.864,59 5.981,89 6.101,52 6.223,55

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 CONTASAGENDA

Agende consulta com a Assessoria Jurídica
Fones (41) 3642-1280 e 8753-5167 (TiM)

Portal
www.sismmar.com.br

Facebook
Sismmararaucaria

Twitter
@sismmar

SINDI
CALI

ZE-SE!

FEVEREIRO

• Dia 23
Conselho de Representantes,   
8h30 e 13h30, no Sismmar

MARÇO

• Dia 1º
Assembleia do Magistério, 
10 horas, 
no Salão do Perpétuo Socorro

• Dia 8
Dia Internacional de Luta das 
Mulheres pelos seus direitos

• Dia 15 (indicação)
Assembleia Conjunta do 
Magistério com os demais 
servidores, 
no Salão do Perpétuo Socorro

• Dia 17
Conselho de Representantes,   
8h30 e 13h30, no Sismmar

OUTUBRO
SALDO 30 de SETEMBRO de 2015
Bancário  9.134,15 
Aplicações 180.397,27 
TOTAL  189.531,42 

RECEITAS
Repasse PMA  45.277,97 
Repasse FPMA  4.045,38 

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 592,00 
Asses. Jurídica 7.605,08 
Contabilidade 1.087,08 
Fotocopiadora 415,00 
Manutenção Site 231,00 
Jornal O Popular 375,00 
Repasses
CNTE  1.769,93 
ASPP 2.016,00 
Campanha de lutas
Audio\Video  5.442,00 
Faixa 760,00 
Adesivo 1.300,00 
Xerox\Gráfica  4.140,00 
Rádio Iguassu  1.500,00 
Salão Assembleia 650,00 
Outdoor 390,00 
Motoboy 784,00 
Auxílios
Lanches/refeições 50,00 
Formação sindical
CNTE e outros 3.781,95 
Sede
Copel 274,00 
Sanepar 98,84 
Telefone fixo 282,47 
Telefone Móvel 254,16 
Mercado 71,54 
Naturágua 241,00 
Segurança 100,00 
Informática 154,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.586,55 
Auxilio transporte 297,70 
Salários e vales  11.525,22 

Assist. médica  1.043,71 
Estagiária  Jurídico 871,16 
Jurídico
Gastos processos 2.601,13 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 3.537,71 
Custos bancários 169,75 
Outras despesas
Papelaria 303,90 
Correio 28,00 
Material extensão  40,00 
Festa dos Professores
Banda 2.000,00 
Alemãos Bier 215,00 
Seguranças 900,00 
Chopp 3.600,00 
Buffet 7.830,00 
Brindes 1.240,70 
Drinks 830,00 
Locação de Mesas 1.675,00 
Flora Crystal 2.700,00 
Magia e Festa 176,40 
Tenda 920,00 
Veículo
Borracharia 10,00 
Gasolina 50,00 
Estacionamento 4,80 
Resgate aplicação  25.000,00 
SALDO 31 de OUTUBRO de 2015
Bancário 4.822,29 
Aplicações  135.510,58 
TOTAL  140.332,87 

NOVEMBRO
RECEITAS

Repasse PMA 45.277,97 
Repasse FPMA 4.045,38 

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 98,75 
Asses. Jurídica 7.605,08 
Fotocopiadora 415,00 
Manutenção Site 231,00 
Jornal O Popular 800,00 
Repasses

CNTE  1.802,89 
ASPP 2.044,00 
Campanha de lutas
Audio\Video 7.760,00 
Xerox\Gráfica 6.465,90 
Rádio Iguassu 1.500,00 
Motoboy 1.578,00 
Auxílios
Lanches/refeições 1.546,02 
Formação sindical
CNTE e outros 1.926,00 
Sede
Copel 201,40 
Sanepar 98,84 
Telefone fixo 287,53 
Telefone Móvel 455,75 
Naturágua 596,00 
Mercado 216,01 
Limpeza 421,43 
Segurança 100,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.778,55 
Auxilio transporte 317,50 
Salários, vales, 13º 6.736,09 
Estagiária  Jurídico 863,90 
Jurídico
Gastos processos 370,99 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 3.564,29 
Custos bancários 90,21 
Outras despesas
Papelaria 124,50 
Funerária 250,00 
Aposentadas 11,00 
Festa dos Professores
Foto 350,00 
Buffet 3.915,00 
Veículo
Lava Car 25,00 
Gasolina 650,02 
Estacionamento 4,00 
SALDO 30 de NOVEMBRO de 2015
Bancário 890,76 
Aplicações 157.498,77 
TOTAL  158.389,53 
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balanço dos processos em andamento
Jurídico

Autos 0004001-54.2008.8.16.0025
Antigo 437/2008

Requer o pagamento de promoções 
diagonais e de valores atrasados. A ação 
questiona alterações no Decreto 10383/93, 
usadas para indeferir pedidos. O decreto 
extrapolou a função de regulamentar ao 
considerar somente cursos realizados após 
a nomeação. Mudou o prazo do pagamen-
to. De 30 dias após o requerimento, passou 
a ser após o primeiro dia do mês seguinte 
ao deferimento.
• Ação distribuída em 01/02/2008. Em 

02/12/2013, o juiz determinou que o 
Município juntasse os documentos ne-
cessários. Veio uma planilha ininteligível. 

• Em 30/09/2015, o jurídico  do Sismmar 
conseguiu o CD com as informações. Foi 
solicitado que se esclareçam os índices e 
as atualizações monetárias nos cálculos. 
Aguardamos manifestação do juiz. 

0004180-85.2008.8.16.0025
Antigo 583/2008

Ação Ordinária para Promoção Verti-
cal, cumulada com pagamento de atrasa-
dos. Requer a implantação das promoções 
de 1986 até 28/12/2005. Também a im-
plantação das promoções pleiteadas após 
a vigência da lei 1624/05. 
• Está na fase de produção de provas.
• Ação distribuída em 15/02/2008. 
• Desde 2012, o Município não apresenta 

documentos essenciais. O sindicato fez 
diversos pedidos de multa diária por des-
cumprir a decisão da justiça. 

• Em abril de 2015 o Município apresentou 
os documentos. Há erros e requeremos 
multa diária até que o prefeito apresente 
toda a documentação. O juiz negou.

• Em outubro, pedimos informações sobre 
os processos administrativos de promo-
ção vertical em nome de cada professor, 
de 2004 a 2007. 

• Aguardamos manifestação do juiz.

Ação de conhecimento
0003646-44.2008.8.16.0025

Nº antigo 436/2008
Nº Execução 0008095-

98.2015.8.16.0025
Restabelecer gratificação especial de 

30%, que fora reduzida para 20%, e o pa-
gamento de atrasados, desde janeiro 2007.
• Distribuição 01/02/2008. 
• O processo já passou por todas as fases, 

com vitória para os servidores. Está na 
fase de execução dos valores. Em setem-
bro, a juíza intimou o Município a se ma-
nifestar sobre os valores. Diante do silên-
cio, o sindicato requereu a expedição de 
certidão de pequeno valor, para agilizar o 
recebimento. Aguarda posição da juíza. 

0003519-09.2008.8.16.0025
Antigo 2212/2008

A ação é contra critérios não previstos 
em lei para indeferir a promoção diagonal 
no antigo plano de carreira. É pedido que o 
Município pague o Imposto de Renda, caso 
incida sobre os  atrasados.

• Distribuição 30/05/2008. 
• Está  na fase de produção de provas. Em 

agosto de 2014, o perito apresentou lau-
do sobre os direitos a serem pagos. O 
sindicato pediu esclarecimentos ao peri-
to. Ressaltou que ele reconheceu não ter 
havido pagamento de retroativos. 

• Em setembro de 2015 o perito prestou os 
esclarecimentos. Agora o sindicato aguar-
da manifestação do juiz. 

0004132-29.2008.8.16.0025
Nº antigo 2736/2008

Aulas de Substituição. A ação pede o 
pagamento com valores iguais a remune-
ração dos professores em seu cargo, reflexo 
na aposentadoria ou majorar os proventos 
em proporção ao tempo trabalhado. Tem a 
alternativa de reconhecer como hora-extra 
e pagar atrasado. Ou reconhecer como car-
ga horária ampliada.
• Distribuição 04/07/2008. 
• Está na fase de produção de provas. A 

documentação está com o perito, que so-
licitou novos documentos. Em dezembro, 
requeremos a intimação do Município 
para entregar o solicitado à perícia.

0007234-88.2010.8.16.0025
Apelação cível 1450485-7

Inexigibilidade da contribuição sindi-
cal. O Sismmar quer evitar a cobrança com-
pulsória do imposto sindical dos servidores 
do magistério
• Em janeiro o processo foi remetido do 

Tribunal de Justiça para a Justiça do Tra-
balho, por se entender que estas causas 
devem ser julgadas pelo TRT, mesmo em 
se tratando de sindicato de servidores.

0002184-47.2011.8.16.0025 (VC)
Antigo 02946-2010-594-9-00-3 (2ª VT)

Autor - Município de Araucária
Inexigibilidade da contribuição sindi-

cal (Autor: Município de Araucária)
A ação é contra os sindicatos, para 

evitar a cobrança do imposto sindical dos 
servidores. O Sismmar é réu, mas contes-
tou, já que o sindicato concorda com a po-
sição do Município, contrária à cobrança.
• O processo foi concluso em agosto de 

2015. O Município informou que não 
concorda com a exclusão do Sismmar. 

• Agora aguarda decisão do juiz. 

0003492-60.2007.8.16.0025
Nº antigo 479/2007
Ação Cível 893223-8

Declaração de Ilegalidade e Abusi-
vidade de Greve 2007 c/c pedido Liminar 
Inaudita Altera Parte. (Autor: Município de 
Araucária)
• A greve foi julgada legal, mas possibilitou 

o desconto dos dias. Contestamos, sus-
tentando que greve legal não pode ter 
efeitos funcionais. 

• Em abril de 2013, o 1º Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça determinou o so-
brestamento do processo, por repercus-
são geral ao Agravo de Instrução 853275. 
Aguarda esta decisão do STF. 

0003482-79.2008.8.16.0025
Nº antigo 2773/2008

Requer a reposição da inflação de 
10/2005 a 02/2008 e a condenação do Mu-
nicípio a pagar o Imposto de Renda sobre 
os atrasados.
• Distribuição 08/07/2008. 
• O processo teve uma primeira decisão e 

se encontra em grau de recurso, mas pa-
rado por aguardar julgamento do STF. O 
Sismmar questionou a Apelação 874569-
7, sem sucesso. 

• Aguardamos decisão do recurso ao STF.

0005674-77.2011.8.16.0025
Apelação cível 1407133-1

Enquadramento dos aposentados 
com paridade pela Lei 1.835/08.
• Distribuição 02/08/2011. 
• O processo teve uma primeira decisão, 

favorável aos servidores. Foi remetido ao 
Tribunal de Justiça para o julgamento dos 
recursos. 

0007009-34.2011.8.16.0025
Incorporação nos proventos de apo-

sentadoria, em razão do tempo de serviço 
prestado sob o regime celetista 
• Distribuição 28/09/2011. 
• Os servidores venceram em primeira de-

cisão, em janeiro de 2015. Agora se en-
contra em recurso no Tribunal de Justiça 
do Paraná

0007200-79.2011.8.16.0025
Ap. Cível 1454463-7

Aposentadoria especial para pedago-
gas (Lei 11.301/2006)
• Distribuição 06/10/2011. 
• Em fevereiro de 2014 a ação foi julgada 

parcialmente procedente. Sismmar, FP-
MA e Município apresentaram recursos 
sobre diferentes pontos da decisão. 

• O processo foi remetido ao Tribunal de 
Justiça em agosto de 2015, para o jul-
gamento dos recursos, sob o número 
1454463-7. 

0009243-52.2012.8.16.0025
Direito à aposentadoria com base na 

EC 47/2005, com redutor do Magistério.
• Distribuído em 14/12/2012. 
• Em  outubro de 2015 a ação foi julgada 

parcialmente procedente.
• O Sismmar pediu à juíza que determine a 

imediata aplicação da decisão e permita 
as aposentadorias enquanto aguardam o 
julgamento dos recursos.  

0007641-89.2013.8.16.0025
Agravo de Instrumento

Ap. cível  1313468-4 1432359-4
Substituição - A ação requer aos 

substituídos continuarem a receber a re-
muneração durante licenças. Pede tam-
bém a restituição dos valores descontados 
desde o mês de abril de 2012.
• Distribuída em 22/08/2013
• Em março de 2015 a ação foi julgada im-

procedente. Apresentamos recurso ao 
Tribunal de Justiça.

0011087-66.2014.8.16.0025
Interpelação Judicial

Ação de interpelação judicial propos-
ta em 02/12/2014 contra o secretário da 
Comunicação Eugênio Odppis, em virtude 
de afirmações feitas por ele no Facebook 
acerca dos servidores. 
• O advogado do réu confirmou as afirma-

ções e o defendeu dizendo que não há 
ilegalidade. Apresentamos impugnação. 
Aguardamos manifestação do juiz.

0011251-31.2014.8.16.0025
Agravo de instrumento 1370784-9

Requer o pagamento do abono de 
permanência retroativo à data em que o 
servidor adquiriu o direito à aposentadoria. 
Outro pedido é para que o abono seja au-
tomático
• Ação distribuída em 08/12/2014. Em 

março de 2015 teve decisão inicial, sem 
a antecipação de tutela. Interpusemos 
agravo de instrumento para o TJ. 

• Requeremos que o juiz julgue imedia-
tamente a causa, reconhecendo nossos 
argumentos.

0011313-71.2014.8.16.0025
Requer a declaração dos direitos dos 

servidores da Docência I à promoção verti-
cal, questionando a  transposição de cargo.
• Ação distribuída em 09/12/2014.  Se en-

contra na fase pré-sentença de primeiro 
grau, aguardando a primeira decisão so-
bre o direito alegado.

0011726-84.2014.8.16.0025
1.388.498-3 agravo de instrumento

Requer a imediata implantação e o 
pagamento retroativo de promoções e pro-
gressões deferidas e não pagas 
• Ação distribuída em 18/12/2014.  Se en-

contra em fase inicial, antes mesmo da 
produção de provas. A liminar cobrando 
o pagamento imediato não foi acatada. 

0002404-06.2015.8.16.0025
Ação civil pública questiona número 

de comissionados na Prefeitura. Pedimos 
ao juiz que o Município se abstenha de con-
tratar novos CCs para funções que podem 
ser exercidas por servidores efetivos.
• Ação distribuída em 18/03/2015. 
• Encontra-se em fase inicial.

0007314-76.2015.8.16.0025
A ação requer o pagamento integral 

de remuneração a quem realiza substitui-
ção, além dos  valores não pagos em de-
zembro de 2014.
• Ação distribuída em julho
• Está na fase inicial.

0014934-42.2015.8.16.0025
A ação trata do desconto previden-

ciário sobre a gratificação especial, que 
não integra a aposentadoria. 
• Distribuído em dezembro, o processo 

está na fase inicial. O juiz não concedeu 
liminar para o pagamento imediato e re-
corremos ao Tribunal de Justiça. 
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Educação sofre ataques de governos
Nacional

Professores e estudantes fazem a resistência contra fechamento de escolas e retiradas de direitos
A Educação é sempre o 

grande cabo eleitoral de qual-
quer candidato. Após a elei-
ção, acaba esquecida. Muitas 
vezes desprezada, roubada e 
atacada com violência. Sejam 
professores ou estudantes.

Paraná
O governador Beto Ri-

cha (PSDB) tem seu nome 
marcado pela violência con-

tra professores e demais ser-
vidores estaduais em 29 de 
abril de 2015. Seu governo 
também é acusado de des-
viar dinheiro da construção 
de escolas.

São Paulo
Com Geraldo Alckmin 

(PSDB), a repressão não é 
menor. O governador já havia 
atacado professores. No ano 

passado, porém, se deparou 
com a resistência dos estu-
dantes, que ocuparam esco-
las. Fizeram forte resistência 
contra o programa de fecha-
mento de turmas e escolas. 
Foram, covardemente ataca-
dos pela Polícia Militar.

O movimento forçou um 
recuo de Alckmin, mas o ano 
começou com o fechamento 
de 1112 classes. Vai superlo-
tar as salas existentes e pro-
mover forte evasão escolar. 

Merenda
Não há dinheiro, alega o 

governo paulista. No entanto,  
a Operação Alba Branca, da 
Polícia Civil e do Ministério 
Público paulistas descobriram 
uma quadrilha que desviava 
de 10% a 30% dos recursos 
da merenda escolar. 

São investigados o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva Fernando Capez (PSDB) e 

o ex-chefe de gabinete do se-
cretário da Casa Civil, Luiz Ro-
berto dos Santos, conhecido 
como Moita. Ele foi demitido 
na véspera da operação.

Goiás
O governador Marconi 

Perillo (PSDB) está indo além 
e começa a privatizar a edu-
cação pública. Aqueles que 

discordam e protestam são 
coibidos à força. 

Os estudantes goianos 
também dão exemplo de ci-
dadania e estão à frente na 
resistência.

O governo quer implan-
tar Organizações Sociais (OSs) 
em 25% da rede estadual de 
ensino. 

Fo
to

: R
ov

en
a 

Ro
sa

/f
ot

os
pu

bl
ica

s.c
om

Foto: Internet/sem
 crédito

Desde os anos 1990 go-
vernantes ensaiam transferir 
ao setor privado a obrigação 
do Estado com a Educação Bá-
sica. Era o auge do neolibera-
lismo. Esta ideologia corroeu 
as bases da economia e pro-
moveu a maior crise mundial 
depois de 80 anos. 

No novo século, a ideo-
logia neoliberal parecia ador-
mecida. Especialmente por-
que as medidas contracíclicas 
retardaram a entrada da crise 
no Brasil. 

Mas o cenário político 
que surgiu das urnas em 2014 
açodou a selvageria dos capi-
talistas.

Governo Federal
Apoiada pela oposição, a 

mídia manteve o Governo Fe-
deral às cordas, cedendo aos 
banqueiros e demais setores 
da direita para não ser vítima 
de golpe. Dilma cortou direi-
tos e adotou política recessi-
va, aprofundando a crise.

Agora propõe a prorro-
gar a Desvinculação de Re-
ceitas da União, criada por 
Fernando Henrique, cujo fim 
estava previsto para 31 de de-
zembro. Em poucas palavras, 

a DRU permite ao governo 
retirar dinheiro do orçamento 
da educação, da saúde e pre-
vidência social e aplicar onde 
quiser. Dilma também está 

anunciando nova reforma da 
Previdência.

Congresso Nacional
As urnas também forma-

ram o pior Congresso Nacio-

nal do período recente, que 
promove o pior retrocesso 
nos direitos sociais e traba-
lhistas da nossa história.

Um dos projetos ban-
cados pelo presidente da Câ-
mara dos Deputados Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) foi o de nú-
mero 4.330. Ele permite am-
pliar a terceirização para to-
das as áreas do setor privado. 
Se vier a se tornar regra geral 
para a contratação de traba-
lhadores, colocará em risco 
os acordos trabalhistas e a 
própria CLT. Aprovado, precisa 
ainda passar pelo Senado.

STF
No mesmo momento 

que a Terceirização indiscri-
minada passava na Câmara, o 
Supremo Tribunal Federal da-
va outro golpe contra o povo. 

Chegava à conclusão do 
julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 1.923, 
iniciado em 1998. A ação 
questionava a Lei 9.637 pro-
posta por Fernando Henrique. 

Os ministros do STF rati-
ficaram a lei que regulamenta 
as atividades das Organiza-
ções Sociais. A decisão permi-
te ao Estado repassar o con-

trole das gestões escolares 
e de outros serviços (saúde, 
cultura, ciência, tecnologia e 
meio ambiente) para Organi-
zações Sociais.

Consequências
As consequências da 

Terceirização e das OSs serão 
arrocho geral nos salários e 
concentração de renda. Os 
serviços pioram, pois empre-
sário de OSs não tem compro-
misso público, apenas com 
seu bolso.

Haverá muito empre-
sário “liberal” para mamar 
nas tetas do Estado. Este ti-
po de contrato costuma ser 
acompanhado por tráfico de 
influência, compadrio e cor-
rupção. É dinheiro vivo que 
vem do governo e não são re-
passados aos explorados pro-
fessores, enfermeiros e traba-
lhadores de outras categorias. 

Esta lei põe em risco 
metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE).  Como fica-
rá, por exemplo, a estratégia 
18.1, que prevê a contratação 
mínima, por concurso, de 90% 
de professores e 50% de fun-
cionários, em todas as redes 
públicas de ensino, até 2017?

Cenário político estimula selvageria neoliberal
CNTE chama mobilizações para denunciar investidas nefastas contra a educação e os trabalhadores

Na assembleia de 1º de março o magistério vai definir co-
mo participará da mobilização nacional. Araucária também an-
da na trilha do ataque à educação, aos professores e ao serviço 
público. Quando se oferece a empresário para comprar vaga 
em creche privada, o valor é acima do mercado. Quando ofere-
ce vagas para servidores, é pelo PSS, reduzindo direitos.

Estudantes transformaram escolas ocupadas em ambientes criativos

Em Goiás, estudantes querem ensino público de verdade


