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Prefeito vira as costas aos servidores
Campanha de Lutas 2016

Olizandro viaja de férias e não abre negociações. Indignação pode levar categoria à greve

O vale-alimentação está 
com valores congelados des-
de 2012. E acumula perdas 
cada vez maiores, pois os 
alimentos têm subido muito 
acima da inflação. Especial-
mente na região de Curitiba.

De 2009 até janeiro de 
2016, os preços dos produtos 
da cesta básica de Curitiba 
aumentaram 88,55%. Esta 
aferição é feita mensalmente 
pelo Dieese – Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos.

Neste mesmo período, 
o vale-alimentação teve cor-

Na recomendação en-
viada à administração munici-
pal, o promotor David Kerber 
de Aguiar não tratou apenas 
da jornada de trabalho da Do-
cência II. 

Aguiar também, equivo-
cadamente, mencionou que 
a ampliação da hora-ativida-
de pra um terço da jornada 
não foi decidida pelo STF, em 
virtude de ações movidas por 
alguns estados.

Todas as Adins – Ações 
Diretas de Inconstituciona-

reção de apenas 20%. Para 
repor as perdas do benefício 
frente à carestia dos alimen-
tos, seria necessário corrigi-lo 
em 57,12%. Em janeiro pas-
sado, o valor deveria ser R$ 
471,38.

No entanto, de fevereiro 
a maio os alimentos conti-
nuam aumentando. Estima-
se que, para não acumular 
nenhuma perda, em junho, 
na data-base de reajuste, o 
vale-alimentação precisaria 
ser elevado a R$ 500.

Esta é a reivindicação 
apresentada ao prefeito.

Servidores querem 
vale-alimentação de R$ 500

lidade – foram julgadas e 
nenhuma foi acatada pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
no que se refere ao piso na-
cional e à hora-atividade de 
33%.

A lei federal está valen-
do para todo o país, mas ela 
não revoga a lei municipal, 
que é cumprida com 20% de 
hora-atividade.

Mas a questão não é le-
gal. É política. Mas mudar a 
lei local e ajustar à lei federal 
é reivindicação da categoria e 

uma promessa e Olizandro.
Em 2013, uma comis-

são formada com a Prefeitu-
ra chegou a levantar o custo 
para se começar a implantar 
a hora-atividade de 33% e 
quantos professores seria 
necessário contratar. Mui-
tos municípios e estados já a 
cumprem de forma integral 
ou estão ampliando gradati-
vamente. 

Araucária ainda está na 
contramão da ampliação da 
hora-atividade.

Causou indignação em 
toda a categoria a recomen-
dação 01/2016, do Ministério 
Público à Prefeitura Munici-
pal. Nela, o promotor David 
Kerber de Aguiar orienta pa-
ra a adoção da hora-relógio 
aos professores da Docência 
II. Hoje, esses profissionais 
cumprem integralmente sua 
jornada em hora-aula.

Reunidos no Sismmar 
na manhã do dia 14 de mar-
ço, professores do 6º ao 9º 
ano debateram o documen-
to. Não concordaram a reco-
mendação e decidiram insistir 
junto à Smed por negociação 
para efetivar a jornada em 
horas-aula semanais. A rede 

O Sismmar convida diretoras/es e dire-
toras/es auxiliares de unidades educacionais 
para reunião que será realizada no dia 29 de 
março, terça-feira, a partir das 8h30min, na 
sede do sindicato.

O encontro está sendo convocado para 
tratar dos seguintes assuntos:
•	 Direito	de	greve	no	serviço	público;
•	 Fundo	rotativo	e	demais	reivindicações;
•	 Calendário	de	reuniões;
•	 Outros	assuntos.

Diretoras/es e 
diretoras/es auxiliares

Profissionais 
readaptados

Os profissionais readaptados estão sendo 
convidados pela direção sindical para encontro 
em que se trabalhará as seguintes questões:
•	 Quando	ensinar	é	adoecer	-	texto	de	Emí-

lio	Gennari;
•	 Encaminhamento	de	pautas	específicas;
•	 Proposta	de	regulamentação	das	funções	

dos	professores	readaptados;
•	 Outros	assuntos.

A reunião ocorrerá no dia 21 de março,  
segunda-feira, às 8h30min, no Sismmar.

Para adotar hora-atividade de 33% 
precisa de vontade política

estadual de ensino adota este 
mesmo critério.

Eles e elas também de-
cidiram lutar por mudança na 
lei municipal pela hora-ativi-
dade de 33% da jornada.

Para resolver a questão, 
os presentes decidiram re-
forçar a comissão que busca 
elaborar proposta para a re-
gulamentação da jornada de 
trabalho da Docência II. 

O professorado procu-
rou a secretária da Educação 
para tentar agilizar a negocia-
ção. A reunião ficou marcada 
para o dia 22 de março, às 14 
horas. Até o fechamento de-
sa edução o local não estava 
definido.

Docência II quer 
regulamentar jornada

As comissões de nego-
gociação eleitas em assem-
bleias convocadas pelo Sifar e 
pelo Sismmar foram na tarde 
do dia 15 ao paço municipal 
para a primeira reunião de 
negociação com o prefeito.

O encontro havia sido 
marcado pela própria admi-
nistração municipal. No dia 3, 
as direções sindicais protoco-
laram o pedido de abertura 
de negociação. Solicitaram 
resposta até o dia 10. 

Veio a resposta marcan-
do a reunião para o dia 15. No 
dia, horário e local marcados, 

compareceram os servidores.
Depois de longa espera, 

apareceu apenas o secretário 
de Governo Ronaldo Martins. 
Ele afirmou que o prefeito ha-
via saído de férias no dia an-
terior. Também entregou um 
ofício em que são negadas 
todas as reivindicações. 

A alegação é a mesma 
de sempre, de que o gasto 
com pessoal está acima do 
limite prudencial previsto na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. A resposta mostra que Oli-
zandro fracassou na sua tarefa 
de organizar as finanças.

Mesmo assim, quando 
os servidores o procuraram 
para tentar resolver as de-
mandas da categoria, o pre-
feito preferiu sair de férias e 

deixar a bomba estourando. 
É curto o tempo para definir 
a questão salarial, por causa 
dos prazos eleitorais. Como 
o prefeito só volta depois da 

Páscoa, a categoria vai ter que 
estar mobilizada e forte para 
pressionar a administração 
municipal por propostas efe-
tivas. Não há tempo a perder.

Desdém.	Mais	uma	vez	os	servidores	não	foram	recebidos	para	negociar	as	demandas	da	categoria
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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
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Entrevista

Conselheiros ligam sinal de alerta no FPMA
Nos dois primeiros meses do ano o prefeito deixou de repassar R$ 1,6 milhão do fundo

Hoje o FPMA é respon-
sável por qual parte das apo-
sentadorias?

Hector - O fundo res-
ponde por parcela dos ven-
cimentos dos aposentados. 
Quem se aposentou até 1999 
é subsidiado em 100% pelo 
caixa do Município. A partir 
daí, a responsabilidade pelo 
pagamento decresce em pro-
porção gradativa. No sentido 
inverso, cresce a parte das 
aposentadorias pagas pelo 
fundo. Em 2029 o fundo co-
meçará a pagar integralmente 
as primeiras aposentadorias e 
pensões.

Como está a saúde do 
FPMA? O fundo terá condi-
ções de cumprir este prazo?

Hector - Se nada for fei-
to, se continuarem os traba-
lhadores contribuindo com 
11% e a Prefeitura com 12%, 
teremos problema financeiro 
daqui a uns 20 anos. 

Outro ponto que afeta 
a saúde financeira do fundo 
é pagar os benefícios de li-
cença-médica a partir do 16º 
dia, licença-maternidade, que 
deveriam ser da administra-
ção municipal. De 2014 para 
2015, o gasto dobrou, de mais 
de R$ 4 milhões para quase 
R$ 9 milhões.

Há pouco tempo foi fei-
ta proposta à Prefeitura para 
resolver este descompasso...

Giovana – Todo ano o 
fundo é obrigado a apresen-
tar um cálculo atuarial, e os 
valores se modificam, pela 
conjuntura, pelo perfil das 
aposentadorias. Também 
em decorrência do cenário 

econômico, pois uma parte 
do patrimônio do fundo são 
ações no mercado financei-
ro. Este ano ainda será apre-
sentado um cálculo atuarial. 
Com base nos números são 
propostas as ações para redu-
zir o défice orçamentário, que 
hoje está em mais de R$ 400 
milhões, e garantir as aposen-
tadorias futuras.

Hector – No período de 
1999, quando foi criado o IP-
MA, até 2004, na aprovação 
da lei do Fundo de Previdên-
cia, a Prefeitura resgatou os 
recursos das aposentadorias. 
Em períodos anteriores era 
ainda pior. O [ex-prefeito] Ri-
zio [Wachowicz] deixou de 
aportar no INSS a contribui-
ção patronal. O défice orça-
mentário começa aí.

Para equalizar esta con-
ta, a contribuição patronal de-
veria aumentar de 12% para 
17%, no mínimo, e a Prefeitu-
ra deveria assumir a saúde do 
trabalhador. Só podem mexer 
na nossa contribuição, que é 
11%, quando a patronal che-
gar em 23%. No modelo atual, 
temos um período de solvên-
cia de no máximo 25 anos.

E o que aconteceria se o 
FMPA entrasse em insolvên-
cia. Como ficaria a situação 
dos aposentados?

Hector – Caótica. Haven-
do a insolvência, os aposenta-
dos passam à folha corrente 
líquida da Prefeitura. Para tu-
do. Param os investimentos. 
Não haveria possibilidade de 
aumento salarial, da carreira. 
Passaríamos por longo perío-
do de achatamento salarial.

E sem isonomia e pari-
dade para aposentados...

Hector - Não haveria 
compatibilidade nos venci-
mentos dos aposentados com 
os da ativa. Então, cuidar da 
saúde financeira, do cálculo 
atuarial, daquilo que entra e 
sai de recursos, é garantir a 
vida dessas pessoas. Elas (so-
mos nós todos), estão umbili-
calmente ligadas ao fundo. O 
que acontecer a ele afetará o 
dia-a-dia delas.

Nos dois primeiros me-
ses o prefeito deixou de re-
passar recursos para o fundo. 
Como foi esta história?

Hector – O aporte que 
a Prefeitura faz para pagar 
salário vai especificamente 
para aposentados. Não vai 
pro saldo previdenciário, por 
mais que tenha resíduo, tem 
que devolver. Em janeiro e fe-
vereiro, a Prefeitura deixou de 
transferir, em média, R$ 800 
mil por mês. Deveria repassar 
cerca de R$ 2,3 milhões, mas 
depositou R$ 1,4 milhão. 

A Prefeitura alega que 
fez um plano de desembolso 
pensando naquilo que está no 
PPA [Plano	 Plurianual,	 feito	
em	 2013]. Para esta rubrica 
estão orçados R$ 17 milhões, 
mais os aportes decorren-
tes do cálculo atuarial, mais 
a contribuição patronal e de 
trabalhadores sobre a folha 
de pagamento. Estes outros 
dois aportes estão em dia. 

Na interferência finan-
ceira, eles dividiram o valor 
orçado de R$ 17 milhões em 
treze parcelas iguais. Deu R$ 
1,4 milhão por mês. O secre-
tário de Finanças se recusou a 

pagar para além desta previ-
são de desembolso. 

A prefeitura tem que se 
mexer e alterar o PPA, dizen-
do de onde vai retirar recursos 
para a interferência financeira 
do FPMA e mandar um proje-
to para a Câmara. O fundo é 
vivo. É um dos poucos entes 
que você não tem uma previ-
são correta. A cada ano você 
precisa reajustar o PPA, de 
acordo com os cálculos atua-
riais. É uma linha ascendente 
em proporção geométrica. 
Todo ano dobra. Vai continuar 
assim por mais uns dez anos. 
Depois estabiliza e começam 
a cair. 

Eles têm que refazer o 
PPA antes de acabar o orça-
mento. Já foi um problema 
em 2015, quando ultrapas-
saram em R$ 8 milhões. Em 
2014, foram R$ 2 milhões.

Nestes anos, a Prefeitura 
assumiu o ônus de fazer um 
ajuste extraorçamentário. Em 
2016, decidiram fazer aquilo 
que está no orçamento.

No caso da Prefeitura 
não fazer nada, qual seria o 

cenário?
Hector – A Prefeitura 

precisa fazer o cálculo para o 
ano e pensar que pagamento 
para aposentado tem prefe-
rência geral dentro do orça-
mento. Se eles não aporta-
rem, vamos chegar ao final do 
ano com défice financeiro de 
cerca de R$ 15 milhões. 

Isto pode causar pro-
blemas para a aprovação das 
contas da Prefeitura junto ao 
Tribunal de Contas. Já causará 
neste trimestre porque a gen-
te informará o não pagamen-
to. Ela pode perder o Certifi-
cado de Regularidade Fiscal 
Previdenciária.

Como foram pagas as 
aposentadorias em janeiro e 
fevereiro?

Hector – O Conselho Ad-
ministrativo do Fundo autori-
zou o resgate de recursos pre-
videnciários, que deveriam 
ser somente das aposentado-
rias futuras, para pagar apo-
sentadorias presentes. Isto é 
ilegal. A gente [conselheiros] 
pode ser responsabilizada por 
ter usado recursos previden-

Em	momentos	de	crise	financeira,	gover-
nantes	 põem	o	 olho	 gordo	 na	 poupança	 dos	
fundos	de	previdência.	

Foi	assim	no	Estado.	O	governador	Beto	
Richa	primeiro	deixou	de	 repassar	 recursos	à	
ParanaPrevidência.	Depois	sacou	dinheiro.	

Estima-se	que	foram	saqueados	perto	de	
R$	1	bilhão.	 Equivale	ao	 rombo	deixado	pelo	
desvio	de	dinheiro	pela	Receita	Estadual.

Em	 Araucária,	 Olizandro	 começou	 a	 tri-
lhar	o	mesmo	caminho.	Nos	primeiros	dois	me-
ses	deste	ano	deixou	de	repassar	R$	1,6	milhão.	

A	diferença	é	que	o	Fundo	de	Previdência	
Municipal	de	Araucária	tem	nos	conselhos	de	
Administração	 e	 Fiscal	 pessoas	 que	 efetiva-

mente	defendem	os	interesses	dos	servidores.	
Diante	 do	 défice	 financeiro,	 o	 professor	

Hector	Paulo	Burnagui	começou	a	tensionar	o	
Conselho	Administrativo	para	cobrar	a	regula-
rização	dos	repasses.	A	administração	munici-
pal	deu	sinais	de	que	isto	pode	ocorrer	a	partir	
de	março.	

Porém,	se	não	for	solucionada	a	questão,	
a	professora	Giovana	Piletti	 já	antecipou	que	
votará	 pela	 rejeição	 das	 contas	 no	 Conselho	
Fiscal	do	FPMA.

Para	entender	a	questão,	sugerimos	a	lei-
tura	desta	entrevista	em	que	Hector	e	Giovana		
expõem	como	está	a	situação	do	FPMA	e	como	
pode	ficar,	se	nada	for	feito.

Hector	representa	os	servidores	no	Conselho	Administrativo	do	FPMA

Giovana	defende	a	rejeição	das	contas,	se	não	resolverem	a	situação
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Escolas

Profissionais da Escola Eglé repelem informações publicadas em jornal local

Falta de manutenção causa acidente

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!

Acompanhe o SISMMAR pelas redes sociais
FACEbOOk: Sismmar Magistério Araucária 
TwITTER: @_sismmar

Como era de se prever, a 
falta de manutenção das uni-
dades educacionais iria, num 
momento qualquer, provocar 
acidente vitimando estudan-
te. E, também, previsível, 
profissionais seriam acusa-
dos de negligência. 

Ocorreu na EM Profª 
Eglé Cordeiro Machado Pin-
to no dia 1º de março. Uma 
menina de cinco anos caiu, 
machucou o joelho num fer-
ro exposto no piso e precisou 
levar dez pontos.

O jornal O Popular noti-
ciou o fato com seu costumei-
ro sensacionalismo. Explorou 
a justa indignação da mãe e 
destacou a acusação dela à 
escola. Entretanto, não ouviu 
o que a equipe de profissio-
nais tinha a dizer. A resposta 
foi veiculada na coluna sema-
nal que o Sismmar mantém 
no mesmo periódico.

A realidade de todas 
as unidades educacionais 
é a falta de manutenção e 
carência de profissionais. 
É uma reivindicação antiga 
a criação de um cargo e a 
contratação de profissionais 

ciários. 
O Conselho Administra-

tivo se reuniu e debateu se 
pagava aposentados ou não. 
Pagar implicava que cada con-
selheiro pode vir a ser respon-
sabilizado civilmente por ter 
retirado recursos da poupan-
ça previdenciária para dívidas 
correntes da Prefeitura.

Outra ação foi colocar 
o Conselho para tensionar a 
Prefeitura para mudar o PPA. 
Abrimos processo administra-
tivo e a Prefeitura devolveu 
pedindo os cálculos da dife-
rença para pagar as aposen-
tadorias até dezembro deste 
ano. A gente apresentou o 
cálculo e ainda pode faltar di-
nheiro porque não sabemos 
como aumentará o volume de 
aposentadorias no ano. 

Como o Conselho Fiscal 
vê isto?

Giovana – No Conselho 
Fiscal, eu e o Jair [Antonio	Za-
nin,	do	Sifar] temos o posicio-
namento pela reprovação das 
contas, se esta situação não 
estiver regularizada quando 
formos apreciá-la, provavel-
mente em abril. Esta é a po-
sição dos representantes dos 
trabalhadores. 

Caso perdure, vamos 
propor a convocação de novo 
Congresso do FPMA, cobrar a 
manifestação dos vereadores, 
e movimentar a categoria, 
porque a questão do fundo 
compõe a pauta prioritária de 
lutas dos servidores.

Hector - A composição 
do Conselho Administrativo 
do FPMA hoje tem represen-
tações claras da classe traba-
lhadora, com posicionamen-
tos identificados nas atas. E 
tem as posições ‘muro’ e tem 
as posições do governo, que 
hoje têm apoio da maioria.

Giovana – É neste mo-
mento que percebemos a im-
portância de ter representan-
tes comprometidos com os 
servidores no fundo de previ-
dência. Não fosse esta repre-
sentação, ninguém saberia 
de nada. Quando a Prefeitura 
começou a repassar a menos, 
no primeiro mês a gente já 
tornou público. E começou a 
tensionar.

para orientar e cuidar dos 
estudantes no recreio, na or-
ganização da entrada e saída 
da unidade e no atendimen-
to do portão, entre outras 
coisas. Apenas diretor/a e 
vice não conseguem garantir 
a segurança de todo corpo 
discente.

Somente após a reper-
cussão do acidente, a Secre-
taria de Educação informou 
que o espaço passará por 
revitalização. Desta forma, 
reconheceu os problemas na 
estrutura da escola.

Outra questão que cha-
mou atenção foi a dificul-
dade que a direção escolar 
teve para levar a criança ao 
pronto-socorro. Havia am-
bulância, mas não tinha pro-
fissional para acompanhar o 
atendimento da estudante. 
É um retrato do serviço pú-
blico municipal.

A nota emitida pela 
escola ressalta que os pais 
foram devidamente infor-
mados por telefone. A aluna 
foi atendida com higieniza-
ção do ferimento e aplicação 
de gaze. O sangramento era 

discreto, ao contrário do que 
sugere a expressão “se es-
vaía em sangue”, citada pela 
mãe na reportagem.

O ferro que provocou o 
acidente foi arrancado pela 
funcionária de serviços ge-
rais e entregue ao pai antes 
dele sair da escola com a fi-
lha. Na manhã seguinte, ele 
voltou e extraiu um pedaço 
de ferro em outro espaço, e 
fotografou o local do aciden-
te e outros que considerou 
perigosos.

A nota destaca que “a 
criança foi amparada em to-

Pais e mães do Conse-
lho Escolar e funcionárias do 
Cmei Capinzal estão muito 
preocupados com o futuro 
da unidade da educação. 
A casa em que cerca de 60 
crianças são atendidas atual-

dos momentos. As pessoas 
que estavam ao redor esta-
vam auxiliando e a tranqui-
lizando, enquanto se aguar-
dava a chegada dos pais”.

Por fim os profissionais 
da Escola Eglé reforçam que 
deram apoio e contribuíram 
com os pais, que foram re-
cebidos pela pedagoga, que 
perguntou sobre a aluna, e 
pela diretora-auxiliar, que 
conversou com eles. “Lem-
bramos que foram feitas li-
gações ao pai no mesmo dia 
do acidente e no dia seguin-
te, diz a nota.

mente é locada, de madeira e 
está em condições precárias 
para continuar em funciona-
mento.

Há cerca de 6 anos a 
comunidade vem lutando 
pela construção de um novo 

Cmei. Muita coisa foi prome-
tida ao longo desses anos e, 
até agora, nada.

A Prefeitura se compro-
meteu a ceder um terreno 
próximo para a construção 
da creche. Assessores do 
prefeito apresentaram até o 
projeto da nova instalação. 
Porém, a comunidade foi sur-
preendida no início das aulas 
com a decisão de transfor-
mar o terreno em depósito 
de máquinas.

Outro fator que tam-
bém causa indignação é a 
rapidez com que vem sendo 
construída a sede da subpre-
feitura ao lado do Cmei. Em 
contraposição, os pedidos 
feitos pelo Cmei para as me-
lhorias no local são sempre 
demorados.

O Cmei Capinzal está 
em péssimas condições. Sa-
las pequenas, apenas um ba-
nheiro, chão cedendo. Não 
dá pra continuar assim por 

mais tempo. Um imóvel de 
locação na região vem sendo 
negociado.

Pais têm se mobilizado 
em redes sociais, rádio e TV. 
Buscam apoio de entidades e 
vereadores para que a prefei-
tura mude de ideia e inicie a 
construção da creche, tal co-
mo vem fazendo com o pré-
dio da subprefeitura.

O Sismmar apoia esta lu-
ta, já que naquele espaço não 
é possível garantir a qualida-
de do atendimento, mesmo 
com todo esforço das profis-
sionais que ali estão. As crian-
ças merecem muito mais.

A direção sindical saúda 
também a coragem e força 
desses pais e funcionários 
que estão se mobilizando. 
Mesmo no campo, não dei-
xam de dar visibilidade à lu-
ta por um atendimento de 
qualidade aos seus filhos e 
denunciar o absurdo preten-
dido pela prefeitura.

Problemas	de	manutenção	são	comuns	em	todas	unidades	educacionais

Cmei Capinzal é exemplo de luta de pais e mães
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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 Burna-
gui; Administrativa: Josiane Furman e Josiel dos Santos Lima; Finan-
ças: Simeri R Calisto e Roseane de Araújo Silva; Organização Sindi-
cal: Gilziane Queluz e Verieli Della Justina; Comunicação: Giovana 
Piletti 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 Olivei-
ra, Gilziely dos Santos, Kathleen Marczynski, Silvana Della Torre, Pé-
ricles Barcellos, 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!

MARÇO

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

• Dia 21
Reunião com Profissionais 
Readaptadas/os
8h30, no Sismmar

• Dia 29
Reunião com diretoras/es e 
direções auxiliares
8h30, no Sismmar

• Dia 29
Seminário de Previdência
18 horas, no Sismmar

ABRIL

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

DEZEMBRO 2015
SALDO em 30 /11/2015

Bancário 890,76
Aplicações 157.498,77
TOTAL 158.389,53

RECEITAS
Repasse PMA 53.411,60
Repasse FPMA 4.319,50

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 1.306,86
Asses. Jurídica 18.146,44
Contabilidade 1.201,50
Fotocopiadora 250,00
Domínio Site 360,00
Manutenção Site 230,00
Jornal O Popular 225,00
Campanha de lutas
Áudio\Video 4.254,00
Xerox\Gráfica 1.130,00
Rádio Iguassu 1.500,00
Auxílios
Lanches/refeições 206,50
Formação sindical
CNTE e outros 1.037,68
Sede
Copel 253,55
Sanepar 98,84
Telefone fixo 282,60
Telefone Móvel 435,17
Naturágua 28,00
Mercado 103,95
Limpeza 19,50
Segurança 100,00
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.778,55
Auxilio transporte 238,30
Salários, vales, 13º 10.712,22
Plano de saúde 2.636,03
Estagiária  Jurídico 820,34

Jurídico
Gastos processos 215,08
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 4.914,04
Custos bancários 70,12
Outras despesas
Apresent. cultural 600,00
Papelaria 24,05
Rancho da Nita 120,00
Loja 122,00
Festa dos Professores
Ressarcimento 35,00
Buffet 3.915,00
Veículo
Seguro 134,00
Gasolina 294,05
Estacionamento 14,60

SALDO em 31/12/2015
Bancário 2.455,17
Aplicações 159.042,59
TOTAL 161.497,76

JANEIRO DE 2016
RECEITAS
Repasse PMA 48.005,78
Repasse FPMA 4.354,66
DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 592,53
Contabilidade 807,00
Assessoria Jurídica 8.604,14
Fotocopiadora 250,00
Manutenção Site 232,00
Domínio Site 60,00
Jornal O Popular 300,00
Repasses
CNTE 1.929,76
ASPP 2.044,00
Campanha de lutas
Audio\Video 4.464,00

Xerox\Gráfica 2.978,00
Rádio Iguassu 1.500,00
Motoboy 744,00 
Auxílios
Lanches/refeições 730,00
Formação sindical
CNTE e outros 1.825,00
Sede
Copel 191,28
Sanepar 98,84
Telefone fixo 283,13
Telefone Móvel 454,54
Mercado 245,23
Limpeza 363,30
Segurança 100,00
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.755,00
Auxilio transporte 131,52
Salários, vales, etc  9.142,82
Estagiária  Jurídico 776,78
Jurídico
Gastos processos 2.100,66
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 4.672,81
Custos bancários 75,72
Outras despesas
Correio 837,90
Locação salão 800,00
Sindijor-PR 62,66
Grama 10,00
Papelaria 31,50
Veículo
Seguro 134,62
Gasolina 50,00
Lava Car 25,00
Estacionamento 10,90

SALDO em 31/01/2016
Bancário 3.562,27 
Aplicações 160.359,01 
TOTAL 163.921,28 
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Orientação para o caso de greve
Jurídico

Ludimar Rafanhim*
A Constituição Federal 

assegura aos servidores o di-
reito à greve. Seu exercício, no 
entanto,  precisa seguir proce-
dimentos que legitimem esse 
movimento mais radical. 

Aos servidores públicos 
aplica-se a Lei 7783/89, que 
regulamenta a greve no setor 
privado, com os acréscimos e 
recortes feitos em julgamen-
tos dos mandados de injun-
ção 670, 708 e 712  do Supre-
mo Tribunal Federal. 

Com base nisto, deve-se 
adotar os seguintes procedi-
mentos para o caso da cate-
goria vir a decidir pela defla-
gração de greve:

Aprovação da 
Pauta de Reivindicações

A campanha salarial de 
uma categoria começa com 
a aprovação dos pleitos que 
motivam a mobilização. Deve 
se dar em assembleia geral re-
gularmente convocada na for-
ma do estatuto da entidade.

A pauta de reivindica-
ções precisa ser objetiva e 
clara. Os trabalhadores preci-
sam saber o que está sendo 
reivindicado e concordar com 
os pleitos ali inseridos. 

Eleição da Comissão de 
Negociação 

Na mesma assembleia é 
eleita uma comissão que, jun-
to com a direção sindical, será  
interlocutora dos trabalhado-
res junto à administração. 

A comissão deve se pre-
parar e ter clareza que não vai 
à reunião para resolver pro-
blemas pessoais ou apenas 
do seu local de trabalho. Ela 
representa todo o funcionalis-
mo. Seus membros precisam 
ser servidores de extrema 
confiança da categoria e con-
sigam transmitir com clareza 
o resultado das negociações.

Recomenda-se que ha-
ja um trabalho de formação 
da comissão sobre técnicas 
de negociações, bem como 
preparo emocional para não 
se abalar com determinadas 
manifestações dos gestores. 

Protocolo da Pauta de 
Reivindicações 

A pauta aprovada deve 
formar um documento com 
consistência técnica e política 

pedindo o atendimento dos 
pleitos, para que se instaure 
um processo de negociação, 
com resposta ao final.

Ao entregar a pauta, 
deve-se fazer um protocolo, 
para ter comprovante da en-
trega, com dia e horário. É in-
dispensável que a outra parte 
confirme que recebeu. 

Negociação até o limite
Um dos requisitos para 

se iniciar uma greve é de-
monstrar que as negociações 
foram frustradas. São comuns 
os casos de ilegalidades de 
greves por não terem se es-
gotado as possibilidades de 
negociação. 

Durante as negociações 
devem ser lavradas atas con-
tendo os itens discutidos e 
a resposta, se 
atendidos ou 
não.

Q u a n d o 
se verificar 
que as nego-
ciações estão 
emperrando, 
é preciso regis-
trar nas atas 
os indícios de 
que falta disposição para a 
negociação. 

Algum tipo de registro 
precisa ser feito. Pode nego-
ciar a filmagem ou a gravação 
das reuniões. Se não for pos-
sível, uma ata no modelo tra-
dicional pode conter, no míni-
mo, um resumo da reunião. 

Esta fase exige bastante 
esforço, pois os gestores nun-
ca dizem que não querem ne-
gociar e continuam marcando 
reuniões. Por isto, é impor-
tante caracterizar que não es-
tão negociando, mesmo que 
marquem reuniões.

Se forem esgotadas as 
possibilidades de negociação, 

o sindicato estará legitimado 
para propor aos trabalhado-
res a realização de greve.  
Assembleia regularmente 

convocada por edital 
Para deflagrar a greve é 

preciso convocar assembleia 
na forma do estatuto, onde 
conste a pauta: avaliação da 
negociação, discussão e de-
liberação sobre movimento 
grevista. Não precisa ser nes-
tes termos, mas todos preci-
sam saber que haverá delibe-
ração sobre greve. 

É importante, no início 
da assembleia esclarecer so-
bre o direito de greve, riscos 
e possibilidades, responsabili-
dade e desafios. 

É preciso destacar even-
tuais prejuízos que os servido-

res podem 
ter em razão 
do registro 
de eventual 
falta. Tam-
bém esclare-
cer que nin-
guém pode 
ser punido 
por realizar 
greve, mes-

mo que esteja no estágio pro-
batório. 

Diz a Súmula 316 do STF: 
“A simples adesão a greve 
não constitui falta grave.”

Na ata da assembleia 
deve constar que a categoria 
deliberou pelo início de greve 
a partir de tal data e tal hora, 
além da pauta motivadora da 
greve. O gestor deverá ser co-
municado 72 horas antes. 

Não há um número má-
ximo ou mínimo de assem-
bleias antes de iniciar a greve. 
Depende do grau de mobiliza-
ção e do estágio das negocia-
ções. É certo que não se apro-
va greve em assembleia antes 

de tentar negociação. 
Assembleias realizadas 

sem convocação por edital e 
falta de clareza das reivindi-
cações têm sido importantes 
ferramentas para o gestor pe-
dir sua ilegalidade. 

A assembleia que deli-
bera início de greve pode ser 
declarada permanente, sen-
do realizadas sessões sempre 
que necessário. É habitual 
essa prática, pois é curto o 
tempo para convocar nova as-
sembleia quando há proposta 
ou questões sobre o movi-
mento a serem discutidas. 

Comunicação ao gestor 
público e população 

Pela lei, a comunicação 
da greve ao patrão deve se 
dar com 48 horas de antece-
dência para os serviços não 
essenciais, e com 72 horas de 
antecedências nos essenciais. 

Com o STF ficou con-
signado que a administração 
pública deve ser comunicada 
sempre com 72 horas de an-
tecedência. 

Os usuários devem ser 
informados. Não se trata ape-
nas de mandar ofício, mas 
fazer comunicação de massa. 

No mesmo documento 
que notifica o início da greve 
deve ser solicitada reunião 
para definir sobre os serviços 
que devem continuar funcio-
nando e quantidade de ser-
vidores. E, claro, solicita reu-
nião para negociar a pauta.

Serviços que devem 
permanecer funcionando

Se houver reunião pa-
ra negociar a manutenção 
de serviços durante a greve, 
é importante ter mapeados 
aqueles que realmente ne-
cessitam de trabalhadores. 
O comum é o gestor querer 
número elevado em todos os 

locais de trabalho. 
Deve-se buscar o equilí-

brio para manter os serviços 
estritamente essenciais e in-
formar a população, sem que 
o movimento grevista seja 
descaracterizado. 

Não havendo acordo, o 
sindicato, unilateralmente, 
pode manter os serviços ne-
cessários à população. 

Nas decisões do STF não 
foram definidos os serviços 
essenciais, pois entenderam 
que todo o serviço público se-
ria essencial. Deve-se atentar 
para os de urgência e emer-
gência, bem como àqueles 
cuja paralisação pode causar 
grave dano aos usuários. Não 
há consenso sobre isso. 

Há um mito que deve 
permanecer 30% dos traba-
lhadores, pois tornou-se juris-
prudência no setor privado. É 
um parâmetro razoável.

Negociação 
dos dias parados
O desconto ou não dos 

dias parados independe da 
legalidade ou ilegalidade, legi-
timidade, abusividade ou não 
da greve. 

A Lei 7783/89 diz que as 
relações de trabalho duran-
te a greve serão regidas por 
acordo entre as partes. Por-
tanto, o desconto ou não dias 
parados, bem como eventual 
reposição, será resultado de 
acordo entre as partes. 

Nas últimas rodadas de 
negociação, conquistados ou 
não os outros pleitos, deve-se 
inserir o pedido de abono dos 
dias parados como condição 
de retorno ao trabalho. 

Judicialização
Tornou-se habitual a ad-

ministração pública requerer 
a ilegalidade, retorno ao tra-
balho e percentuais absurdos 
de manutenção dos serviços 
para inviabilizar o movimento. 

Se os servidores forem 
celetistas, vão à Justiça do Tra-
balho. Se estatutários, vão à 
Justiça Comum. Em ambos os 
casos a competência originá-
ria é do respectivo tribunal e 
não do juiz de primeiro grau. 

Tudo precisa estar bem 
documentado para eventual 
defesa ou recurso judicial. 

*Texto	editado	pela	redação

Cuidados a serem tomados em um movimento paredista como requisitos de não abusividade

Ninguém pode 
ser punido por 
realizar greve, 
mesmo que 
esteja no estágio 
probatório
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Em quais aspectos é preciso nova reforma? 
Previdência

Mais uma vez os servidores públicos são alvos das propostas de mudanças

CNTE - O Conselho Na-
cional de Entidades da CNTE, 
reunido em Brasília nos dias 
25 e 26 de fevereiro de 2016, 
repudia com veemência a 
aprovação do Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 131, de auto-
ria do senador José Serra (PS-
DB-SP), que contou com a ne-
gociação do Governo Dilma, 
contrariando os interesses da 
classe trabalhadora.

O Pré-sal é a maior ja-
zida petrolífera e de gás na-
tural descoberta nas últimas 
décadas em todo o mundo e 
se constitui em patrimônio do 
povo brasileiro.

A Lei 12.351, aprovada 
no Governo Lula, em 2010, 
assegurou a exclusividade da 
Petrobras na exploração do 
Pré-sal. A empresa detém a 
melhor e mais segura tec-
nologia para exploração em 
águas profundas no mundo. A 
mesma lei também constituiu 
o Fundo Soberano para finan-

ciar a educação e a saúde.
A Lei 12.858, de setem-

bro de 2013, especificou os 
recursos do Pré-sal e dos de-
mais regimes de exploração 
das riquezas fósseis que se-

riam destinados à educação e 
à saúde (75% para a educação 
e 25% para a saúde). 

Portanto, o PLS 131, 
além de retirar a exclusivi-
dade da Petrobras na explo-

ração do Pré-sal, flexibiliza a 
soberania energética do Bra-
sil. A proposta  compromete 
gravemente os recursos que 
seriam destinados à educa-
ção, em especial para o finan-
ciamento das metas do Plano 
Nacional de Educação e para 
a valorização dos profissionais 
da educação. A lei possibilita 
destinar recursos do petróleo 
para pagamento de salários 
desses trabalhadores.

De acordo com o estudo 
apresentado pelo consultor 
legislativo da Câmara dos De-
putados, Paulo César Ribeiro 
Lima, em agosto de 2015, em 
audiência pública no Sena-
do, a perda de recursos para 
a educação num sistema em 
que a Petrobras não mante-
nha exclusividade na produ-

ção do Pré-sal, seria de aproxi-
madamente 50% a menos na 
arrecadação total de royalties 
pela União. 

Além de entregar nossa 
maior riqueza natural a em-
presas estrangeiras, que não 
têm compromisso com as 
políticas públicas nacionais, a 
aprovação do PLS 131, de Jo-
sé Serra, compromete a pro-
teção ambiental em toda área 
de exploração do Pré-sal. 

Também se destaca co-
mo ponto negativo do projeto 
o fim da política de conteúdo 
nacional, que tem por finali-
dade gerar emprego e renda. 
Isso porque as empresas es-
trangeiras não estarão mais 
obrigadas a comprarem ou 
produzirem máquinas e equi-
pamentos no País.

Em	 2013	 foi	 lançado	 o	
Portal	 da	 Transparência	 do	
de	Araucária.	Na	 ocasião,	 os	
valores	 recebidos	pelos	servi-
dores	foram	divulgados	sem	a	
devida	discriminação.

À	 época	 teve	 repercus-
são	o	caso	de	uma	professo-
ra	 que	 recebera	 mais	 de	 R$	
22	mil.	O	 valor	 acumulava	 o	
salário	 com	o	pagamento	de	
direitos	atrasados,	que	já	de-
veriam	ter	sido	pagos.

Aos	 meios	 de	 comuni-
cação,	 o	 prefeito	 Olizandro	
se	 disse	 surpreso	 com	 estes	
“super-salários”.	Teve	oportu-

nidade,	mas	não	esclareceu	o	
mal	entendido.	Tirou	proveito	
da	ideia	difundida	de	que	pro-
fessores	de	Araucária	chegam	
a	ganhar	mais	que	o	prefeito.

No	 dia	 15	 de	 março,	 o	
Tribunal	 de	 Justiça	 reconhe-
ceu	ter	havido	descaso	e	abu-
so	por	parte	do	Município	nes-
te	caso,	por	ter	permitido	que	
circulasse	uma	informação	er-
rônea	acerca	dos	vencimentos	
dos	servidores.	

O	 TJ	 determinou	 que	 o	
Município	publique	a	retifica-
ção	destes	 valores,	 desfazen-
do	o	equívoco.

Recentemente a presi-
dente Dilma falou sobre uma 
nova Reforma da Previdência. 
Para debater o que se propõe 
e conhecer em quais aspec-
tos a Previdência precisa ser 
melhorada, o Sismmar e o 

Sifar realizarão no dia 29 um 
Seminário de Previdência.

O advogado Dr. Ludimar 
Rafanhim fará a explanação, 
contando como se formou o 
sistema previdenciário bra-
sileiro e quais são os seus 

gargalos.
A verdade é que mais 

uma vez os servidores públi-
cos são alvos das propostas 
de mudanças, sem conside-
rar que esses já sofreram 
duras mudanças em 1998 e 
2003.

Recente modificação na 
legislação buscou abrandar 
os efeitos do Fator Previden-
ciário, adotando a regra dos 
pontos 85 e 95 (soma de 
tempo de contribuição mí-
nimo e idade). No entanto,  
esses pontos aumentarão 
anualmente a partir de 2017, 
chegando, em 2022, em 90 e 
100 pontos respectivamente. 
Portanto, é aumentada a ida-
de mínima para se aposentar.

Fala-se agora em refor-
ma da previdência para aliviar 
o caixa do governo. As pro-
postas passam por aumentar 
idade mínima para aposenta-
doria, igualar idade mínima 
de homens e mulheres, e 
outros instrumentos que re-
tardem as aposentadorias e 
reduzam seus valores.

No seminário serão tra-
tadas as regras previdenciá-
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rias para os servidores com 
regimes próprios. Também 
será feita uma retrospecti-

va das mudanças ocorridas 
desde 1998 e quais as regras 
vigentes em 2016.
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