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“Hora-atividade pra valer” e para todos!
Campanha de Lutas 2016

No cumprimento da lei, professores exigem hora-atividade mínima de um terço da jornada

A Instrução Normativa 
está sendo proposta diante 
da necessidade de adequar 
a jornada de trabalho dos 
profissionais da Docência II. 
O tema se tornou urgente 
em face à Recomendação 
Administrativa 01/2016 emi-
tida pelo Ministério Público.

Buscando o que diz a 
legislação, temos que a lei 
municipal do Plano de Car-
reira estabelece a jornada 
em 20 horas semanais. A 
mesma lei diz que as aulas 
dos anos finais serão de 50 

minutos cada.
Já Diretrizes Curricula-

res Nacionais preveem que 
as escolas devem cumprir 
carga horária de no mínimo 
800 horas relógio ao ano.

Diante disto, é possível 
se regulamentar a jornada, 
observando que a matriz 
curricular de cada escola de-
ve ser distribuída de modo a 
garantir 5 aulas diárias de 50 
minutos, com intervalo de 
15 minutos para o recreio, 
perfazendo 4 horas e 25 mi-
nutos de presença obrigató-

Instrução normativa se propõe a organizar a jornada

O magistério municipal 
de Arucária decidiu avançar 
na luta pelos seus direitos. Em 
assembleia, os professores do 
6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental  resolveram começar a 
realizar de fato a hora-ativida-
de de no mínimo um terço na 
jornada. 

A assembleia foi realiza-
da na manhã de 6 de maio, no 
Salão do Perpétuo Socorro.

A primeira hora-ativida-
de pra valer foi marcada para 
o dia 9 de maio, segunda-fei-

Ao tentar corresponder 
à Recomendação Adminis-
trativa 01/16 emitida pelo 
Ministério Público, a secre-
tária da Educação Janete 
Schiontek desorganizou a 
vida particular e escolar dos 
professores dos anos finais.

Sua atitude truculen-
ta gerou revolta. Primeiro, 
tentou informalmente fa-
zer uma nova distribuição 
de aulas, diferente daquela 
ocorrida no processo de re-
moção e de designação, em 
dezembro passado. 

Os professores não 

aceitaram. Consideraram 
que era necessário regula-
mentar a jornada de traba-
lho. Para tanto, propuseram 
a adoção de uma Instrução 
Normativa, que possibilita o 
cumprimento da jornada de 
trabalho de 20 horas relógio 
em quatro ou cinco dias de 
trabalho. A medida também 
organiza a hora-atividade 
em pelo menos um terço da 
jornada.

A secretária não quis 
negociação. Mostrou ao ma-
gistério sua face mais auto-
ritária. 

Uma vez por semana os professores se reunirão para 
realizar a hora-atividade coletiva na unidade educacional 
por duas horas.

•	 Manhã:	a partir das 9h30min
•	 Tarde:	a partir das 15 horas

Início da campanha
•	 09	de	maio,	segunda-feira
Hora-atividade coletiva em frente à SMED. Aula Públi-

ca sobre hora-atividade mínima de 33,3% da jornada.
•	 17	de	maio,	terça-feira
Hora-atividade coletiva na escola – reunião com os 

pais e distribuição da Carta Aberta aos pais, mães e estu-
dantes.

Agenda até o fim do semestre
•	 25/05	–	Quarta-feira
•	 02/06	–	Quinta-feira
•	 10/06	–	Sexta-feira
•	 13/06	–	Segunda-feira
•	 21/06	–	Terça-feira
•	 29/06	–	Quarta-feira
•	 07/07	–	Quinta-feira
•	 11/07	–	Segunda-feira

A campanha “Hora-Atividade 
Pra Valer!” funciona assim:

ria diária dos estudantes na 
escola.

A organização dos horá-
rios de cada disciplina deve 
ser de competência da equi-
pe pedagógica-administrati-
va, observando a definição 
pela SMED dos dias de hora
-atividade concentrada por 
disciplina.

Para organizar o horário 
do professor da Docência II, 
a equipe pedagógica admi-
nistrativa, deve observar:

a. O cumprimento de 
13 horas ou 15 aulas sema-

ra,das 9h30min, às 11h30min, 
e das 15h às 17 horas, na Se-
cretaria a Educação.

A segunda será na ter-
ça-feira da semana seguinte, 
dia 17 de maio. Nesta data 
está indicada a realização de 
reuniões ou plenárias com as 
comunidades escolares, para 
debater a importância da ho-
ra-atividade e a necessidade 
de se cumprir a lei nacional.

Na assembleia da ca-
tegoria marcada para 18 de 
maio será apresentada a pro-

Começou, então a des-
tinar por ofício a remoção 
de professores, para assumir 
18 ou 20 aulas. Com isto, ela 
está descumprindo a Lei Na-
cional 11.738, que estabele-
ce o máximo de dois terços 
da jornada em interação 
com os alunos. Deveriam ser 
13 horas-relógio ou 15 horas
-aula semanais em regência 
de classe e o restante do 
tempo em hora-atividade.

Em assembleia, a ca-
tegoria decidiu entrar com 
ação judicial cobrando o 
cumprimento da lei.

nais em interação com os 
educandos;

b. Quando o professor 
ministrar um número infe-
rior a 15 aulas em uma única 
unidade educacional, pode 
ser complementada a jorna-
da em outra unidade, sendo 
no máximo duas escolas por 
professor;

c. Caso a alínea “b” não 
puder ser efetivada, o pro-
fessor deverá completar a 
carga horária em atividade 
de corregência de sua disci-
plina;

d. O professor deve 
cumprir jornada de trabalho 
de 20 horas semanais:

I – em quatro dias, com 
5 horas de efetivo trabalho, 
iniciadas das 7h às 12 horas, 
ou das 13h às 18 horas;

II – em cinco dias, cum-
prindo a carga horária de 
4h25min em quatro dias e 
2h20min no quinto dia.

A instrução também 
prevê a adoção da hora-ati-
vidade de 1/3 da jornada, de 
acordo com a Lei Nacional 
11.738/08.

posta de incorporar os profes-
sores da Educação Infantil e 
do 1º ao 5º ano na campanha 
“Hora-atividade pra valer!”. O 

objetivo é unir toda a catego-
ria numa luta só.

A proposta é que nas 
semanas seguintes continue 

a se praticar a hora-atividade 
pra valer num dia diferente da 
semana, em todas as unida-
des de ensino municipal.

Autoritarismo e falta de diálogo da 
secretária revoltou professores

Docência II definiu suas lutas nas assembleias de 19 de abril (acima) e de 6 de maio
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Estado de Greve

18 de maio é dia de paralisação e mobilização junto à Prefeitura de Araucária

Vamos buscar respostas às reivindicações!
O dia 18 de maio é a data 

marcada para os professores e 
demais servidores municipais 
voltarem ao Paço Municipal e 
cobrarem a continuidade das 
negociações.

Na assembleia unificada 
do funcionalismo, realizada 
em 6 de abril, a categoria acei-
tou a proposta do prefeito Oli-

Os servidores municipais 
de Araucária não vão aceitar 
que administração municipal 
venha com enrolação diante 

de maio, os servidores es-
tarão mobilizados junto à 
Câmara Municipal. Às 19 ho-
ras, quando haverá sessão, 

zandro (PMDB) e suspendeu a 
greve até 18 de maio.

Pelos termos propostos, 
nessa quarta-feira a adminis-
tração municipal deve consti-
tuir mesa de negociação com 
o Sismmar, o Sifar e a Câmara 
de Vereadores para discutir a 
reposição inflacionária dos úl-
timos doze meses. 

Os servidores querem 
tratar nesta reunião de todas 
as pauta prioritária apresen-
tada em 3 de março (vale-
alimentação, progressões e 
promoções, concurso público 
e repasses ao FPMA). O ma-
gistério também quer o cum-
primento da lei nacional que 
trata da hora-atividade de um 

terço da jornada.
Outro compromisso as-

sumido foi realizar todos os 
esforços para fazer a reposi-
ção na data-base, em junho.

Está acertado também 
que não haverá desconto dos 
dias de greve ocorrida de 30 
de março a 6 de abril, com a 
devida reposição dos dias pa-

rados. O poder público emiti-
rá um decreto regulamentan-
do a reposição.

A administração munici-
pal também se comprometeu 
a extinguir a ação judicial que 
imputava multa aos sindicatos 
por não manter funcionan-
do os serviços em até 100%, 
mesmo com a greve legal.

Se vierem com enrolação, vamos retomar a greve
de suas reivindicações.

Em 6 de abril, a catego-
ria decidiu suspender uma 
greve que já durava oito dias. 

A decisão foi tomada em res-
peito à população e para dar 
um voto de confiança na con-
tinuidade das negociações.

A categoria confia, mas 
também desconfia. Por isto, 
decidiu manter-se em Estado 
de Greve e realizar paralisa-
ção de um dia em 18 de maio.

Se as negociações não 
derem sinal de que irão evo-
luir a um bom termo, o fun-
cionalismo pode decidir reto-
mar a greve.

A decisão será tomada 
na assembleia que está con-
vocada para as 16 horas des-
se mesmo dia, na frente da 
Prefeitura de Araucária.

Dois dias antes, em 16 

As assembleias de greve na frente da prefeitura sempre contaram com grande presença  de servidores

irão cobrar dos vereadores o 
apoio para que haja negocia-
ções efetivas, com propostas 
que levem a um acordo.A greve começou a 30 de março, com passeata unificada dos servidores

Na Câmara de Vereadores, buscando apoio pelas negociações Bloqueio da Rodovia do Xisto chamou a atenção nacional para a greve

Debate sobre Previdência foi uma das atividades durante a greve

Dia 16 de maio
19 horas
•	 Todos na Câmara de 

Vereadores, para pedir 
apoio às negociações

Dia 18 de maio
•	 Paralisação
8 horas
•	 Todos na frente da 

Prefeitura de Araucária
16 horas
•	 Assembleia 
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Entrevista

Lei nacional da hora-atividade está em vigor
Advogado que atuou no STF na defesa da lei 11.738 relata um pouco dessa história

www.sismmar.com.br

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

O que motivou a Lei do 
Piso?

A Lei federal 11.738 foi 
aprovada para regulamentar 
um artigo da Constituição 
Federal, que diz que os pro-
fissionais do magistério da 
Educação Básica deveriam ter 
um piso nacional. Então, em 
2008 a lei fixou um valor, que 
na época era de R$ 850 para 
jornada de quarenta horas, e 
dizendo que, da jornada de 
trabalho dos professores, eles 
não poderiam ficar mais do 
que dois terços do tempo na 
interação com alunos. O res-
tante deveria ser destinado à 
hora-atividade.

A lei não passou a valer 
de imediato. Logo questiona-
ram...

Cinco estados brasilei-
ros, sendo Paraná, Ceará, Ma-
to Grosso, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, entraram 
com Ação Direta de Incons-
titucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal. A Adin afir-
mava que a União não tinha 
competência para fazer uma 

lei de abrangência nacional, 
vinculando a jornada e a re-
muneração de servidores 
públicos. Seguindo os autores 
da Adin, a lei feria o pacto fe-
derativo. Inicialmente foi con-
cedida uma medida cautelar 
suspendendo a aplicação da 
lei. Posteriormente, quando 
foi julgado seu mérito, o STF 
considerou improcedente a 
ação dos cinco estados. Ape-
sar de todas as controvérsias 
que possa se gerar, importan-
te é que a ação foi considera-
da improcedente. A lei vale.

Até porque havia previ-
são constitucional...

A Constituição Federal, 
por meio da Emenda 53, es-
tabeleceu que deveria haver 
um piso nacional do magis-
tério. Por sua vez, a hora-ati-
vidade não mexe na jornada, 
ela apenas organiza. No Brasil 
há jornadas de trabalho dife-
rentes para professores, de 
20, 30 e 40 horas semanais. 
Nisto não se mexe. Apenas 
define que desse total, no 
máximo dois terços do tempo 

pode ser com os alunos.
Se nós pegarmos uma 

jornada de 20 horas relógio, 
dois terços dão 13 horas e 
um pouquinho. Como não 
se pode dar um pouquinho 
de aula, no máximo 13 horas 
devem ser com alunos. É o 
que se deveria adotar nas sé-
ries iniciais em Araucária. Nos 
anos finais, onde a hora-aula 
é de 50 minutos, para aplicar 
a lei federal, no máximo 15 
aulas devem ser com os estu-
dantes. 

Araucária tem lei mu-
nicipal que estabelece 20% 
de hora-atividade. Como se 
resolve este conflito de leis?

Vários estados e muni-
cípios tinham leis prevendo 
horas-atividade menores. 
Acontece que esta lei federal 
de abrangência nacional veio 
para igualar o Brasil inteiro. 
Então, entende-se que a lei 
municipal encontra-se supe-
rada. Essa lei federal veio pa-
ra se tratar igual o magistério 
em Araucária, Campo Largo, 
Fazenda Rio Grande, Curitiba 
e no Estado do Paraná. Quem 
tem lei a menos no Brasil afo-
ra está desconsiderando a lei 
a menos e aplicando a lei a 
mais.

Você participou do jul-
gamento da Adin no STF. Co-
mo foi que você chegou lá?

Existe uma figura nos 
processos judiciais que se 
chama amicus curiae, ex-
pressão latina que significa 
amigo da . Uma entidade ou 
pessoa, dependendo do pro-
cesso, não envolvida no pro-
cesso, mas com interesse no 
julgamento, pode se habilitar 
para defender uma posição 
ou outra. No nosso caso, foi 
o Sindicato dos Servidores 

do Magistério de Curitiba 
(Sismmac) admitido como 
amicus curiae. Foi o único 
sindicato do Paraná aceito. 
Aí acompanhamos todo o 
processo, desde as primeiras 
discussões até os últimos em-
bargos de declaração. Hoje a 
ação já transitou em julgado. 
Não existem mais recursos 
pendentes.

Não ficou alguma po-
lêmica à época pelo placar 
apertado no STF?

O relator na época era 
o ministro Joaquim Barbosa. 
Inicialmente ele tinha um vo-
to contrário à lei e no decor-
rer dos debates ele mudou 
seu voto e a decisão, que sei-
ra de 4 a 5 mudou para  5 a 4.

Por fim, o Supremo jul-
gou improcedente a ação. O 
fato de não ter-se atingido 
um quórum qualificado (de 
seis votos) não diz que a lei 

Ludimar Rafanhim já foi servidor público em Curitiba e professor da Rede Municipal de 
Araucária. Formou-se em Direito e seguiu a carreira jurídica, especializando-se nos direito 
dos trabalhadores do serviço público. Além do magistério de Araucária, ele assessora 
o Sindicato dos Servidores de Curitiba (Sismuc) e o Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário (Sindijus), entre outras categorias. 

Sua atuação foi notória nos debates sobre a validade da Lei do Piso e da hora-atividade 
de um terço da jornada, no Supremo Tribunal Federal. À época, ele trabalhava com 
o Sismmac, que foi aceito como amicus curiae, para defender a Lei 11.738 no STF. É 
justamente esta história que Ludimar nos conta nesta entrevista.

não está em vigor. A lei está 
em pleno vigor no país intei-
ro. Tanto que o Estado do Pa-
raná está cumprindo.

Como funciona o quó-
rum qualificado?

A lei federal que regu-
lamenta tanto a Ação de In-
constitucionalidade quanto a 
Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade diz que, se for 
atingida a maioria absoluta 
dos ministros do supremo – 
no caso, seis votos – a decisão 
não se discute mais. 

No caso da hora-ativida-
de, se houver nova ação, den-
tro de novos termos, é possí-
vel voltar à discussão, pois só 
teve cinco votos. Mas hoje a 
lei não sofre qualquer ques-
tionamento legal. No caso da 
adin, ela foi julgada improce-
dente. Não teve força para 
sustar a validade da lei, que, 
portanto, está em pleno vigor.

Ludimar Rafanhim atua na defesa dos 
direitos de trabalhadores do  serviço público
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FPMA

Hoje o Fundo de Previdência cumpre suas obrigações, mas terá que adotar medidas para o futuro

Fundo precisa amortizar o défice atuarial

Item 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Número de Servidores Ativos 4.372 4.813 4.998 4.776 4.684 4.517
Idade Média 42,6 42,1 42,2 43,0 43,7 44,3
Tempo de INSS Anterior (*) 2,2 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8
Tempo de Serviço Público 11,4 10,9 11,1 12,1 12,7 13,3
Tempo de Serviço Total 13,6 13,1 13,2 14,1 14,5 15,1
Diferimento Médio 14,7 15,5 15,7 14,5 14,1 13,5
Remuneração Média (R$) 2.475,45 2.609,23 2.991,08 3.088,33 3.567,04 3.919,50

(*) No caso de Araucária, esta informação é crucial na elaboração do cálculo atuarial

Estatística dos servidores em atividade

Item 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Beneficiários 496 556 644 765 862 997
Aposentados 375 426 519 621 683 844
Pensionistas 121 130 125 144 179 153
Benefício Médio (R$) 1.571,33 1.902,59 2.174,25 2.380,82 2.861,65 3.365,11
Folha Total (R$) 779 mil 1.057 mil 1.400 mil 1.821 mil 2.429 mil 3.355 mil
Folha Mês FPMA* (R$) 188 mil 343 mil 495 mil 697 mil 984 mil 1.403 mil
Folha  Ano FPMA* (R$) 2.444 mil 4.458 mil 6.430 mil 9.064mil 12.797 mil 18.240 mil

(*) Descontando o aporte mensal da Prefeitura previsto no artigo 4º da Lei 1.493/2004

Estatística de pensionistas e aposentados

Servidores em atividade por categoria

Servidores em atividade por sexo

Servidores em atividade por regra

Patrimônio do FPMA (na data-base) R$ 675.969.940,21 
Percentuais de Contribuição Alíquotas  
 a) Prefeitura 12,6% 
      I. Contribuição Normal 12% 
      II. Custeio Administrativo 0,6% 
  b)  Servidores em atividade 11% 
  c)  Aposentados e pensionistas 11%

Ano Salário-
Maternidade

Auxílio-
Doença

2013 967.011,35 4.044.931,10
2014 1.253.758,76 5.252.509,37
2015 1.016.906,86 4.590.651,01

Gastos com auxílios

O Fundo de Previdência 
Municipal de Araucária tem 
hoje uma situação administrá-
vel. Porém, o cenário a médio 
prazo exige cuidados para que 
possa cobrir as aposentado-
rias e pensões de servidores e 
dependentes.

Em outras palavras, hoje 
não há défice. O fundo pode 
pagar os benefícios. As aplica-
ções feitas são lucrativas.

No entanto, os cálcu-
los atuariais avaliam que no 
futuro não haverá dinheiro 

suficiente para saldar os be-
nefícios.

Para começar a amorti-
zar o défice atuarial, a alíquo-
ta de contribuição da Prefei-
tura deveria ser maior do que 
12% da folha de pagamento. 
Estima-se que a taxa ideal se-
ria de 17%.

Outro custo que pesa 
sobre o FPMA é o gasto com 
auxílio-doença e com o salário 
maternidade, como pode ser 
visto na tabela ao lado. A so-
lução seria ser bancado pela 

Quem paga as aposentadorias 
ao longo do tempo

administração pública. Quem 
sabe dariam mais atenção á 
saúde do trabalhador.

É provável que neste ano 
o governo federal edite novas 
normas para as avaliações 
atuariais e parcelamento dos 
défices, alterando os cálculos.

Segundo o atuário Luiz 
Carlos Kogut, que elaborou 
os gráficos e as tabelas re-
produzidas nesta página, há 
questões que causam forte 
impacto no FPMA.

A principal é a caracte-

A contribuição de cada um

Até 1999, havia Regime 
Próprio de Previdência para 
os servidores de Araucária, 
mas não havia a capitalização 
de recursos para a cobertura 
dos benefícios. Naquele con-
texto havia um défice atuarial 

difícil de ser equacionado. 
O FPMA foi reorganizado 

pela Lei Municipal 1164/99 
(alterada pela Lei 1493/04) 
que prevê a proporcionalida-
de do custeio das aposenta-
doria. Desta forma, os bene-

fícios já concedidos à época 
ficaram ao encargo da Prefei-
tura. 

Aos benefícios concedi-
dos a partir de então, é feita a 
repartição entre a prefeitura e 
o FPMA, com base no tempo 
proporcional de contribuição. 
A Prefeitura paga uma parte 
e o fundo, a outra. No gráfico 
pode-se observar a estimativa 
da divisão do montante ao 
longo do tempo

A lei prevê que a pro-
porcionalidade será paga pela 
Prefeitura enquanto houver 
benefícios decorrentes de 
vínculos anteriores  16/12/99. 
Na versão original da lei, estes 
aportes eram por 35 anos, 
mas foi alterada pela Lei Mu-
nicipal 2807/14.

rística da massa de servidores 
em atividade. Há uma grande 
proporção de professores, 
com direito à aposentadoria 
especial. São 36,3% do fun-
cionalismo. As mulheres, que 
se aposentam com um perío-
do menor de contribuição, 
são quase três quartos da ca-
tegoria.

Isto não é proble-
ma. É uma caracterís-
tica que se deve levar 
em conta no planeja-
mento do fundo.

Outra questão 
que precisa ser ob-

servada é o aumento do cus-
to. De 2010 a 2015, o número 
de beneficiários duplicou. Foi 
de 496 para 997. Os valores 
despendidos com os benefí-
cios de aposentados e pensio-
nistas aumentou mais de sete 
vezes. Foi de R$ 2,44 milhão 
para mais de R$ 18 milhões.
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Mara Correa Martins, Leandro de Oliveira, Gilziely dos Santos, Kathleen Marczynski, 
Silvana Della Torre, Péricles Barcellos, Lilian Strechar. Atendimento - Adrielle Mon-
tanha, 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!

MAIO

•	 Dia	10
Conselho de Representantes,   
8h30 e 13h30, no Sismmar

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

•	 Dia	16
Mobilização junto à Câmara Municipal
19 horas

•	 Dia	17
Hora-atividade pra valer, com 
reuniões com a comunidade escolar

•	 Dia	18
Paralisação e Mobilização junto 
à Prefeitura, a partir das 8 horas. 
Assembleia às 16 horas

JUNHO

•	 Dia	9
Coletivo das/os Aposentadas/os, 
13h30, no Sismmar

•	 Dia	16
Conselho de Representantes,   
8h30 e 13h30, no Sismmar

SALDO	EM	31	JANEIRO	DE	2016
Bancário 3.562,27 
Aplicações 160.359,01 
TOTAL 163.921,28 

RECEITAS
Repasse PMA 47.990,76 
Repasse FPMA 4.460,14 

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 592,53 
Contabilidade 2.008,50 
Assessoria Jurídica 8.604,14 
Fotocopiadora 250,00 
Manutenção Site 230,00 
Jornal O Popular 150,00 
Repasses
CNTE 3.860,64 
ASPP 4.088,00 
Campanha de lutas
Faixas 45,00 
Xerox\Gráfica 550,00 
Rádio Iguassu 1.500,00 
Motoboy 
Auxílios
Lanches e refeições 300,00 
Formação sindical
CNTE e outros 1.942,83 
SEDE
Copel 144,53 
Sanepar 98,84 
Telefone fixo 283,34 

Telefone Móvel 438,92 
Mercado 483,04
Segurança 100,00 
Naturágua 92,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.425,20 
Auxilio transporte 224,86 
Salarios, vales e férias 7.121,31 
Plano de saúde 3.088,78 
Jurídico
Gastos processuais 275,00 
Impostos e taxas
PIS, FGTS, INSS, IPTU, 
ISS 6.782,31 

Custos bancários 96,83 
Outras despesas
Locação salão 800,00 
Salão planejamento 
(Limpeza e alimenta.)  400,00

Serviços Limpeza 600,00 
Cartório 235,17 
Papelaria 378,10 
Veículo
Seguro 358,13 
Gasolina 370,00 
DPVAT 105,65 
Borracharia 15,00 
Estacionamento 4,70 

SALDO	EM	29	FEVEREIRO	DE	2016
Bancário 5.597,59 
Aplicações 161.609,83 
TOTAL 167.207,42 

FEVEREIRO 2016
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PLP 257/16 é bomba contra os servidores
Nacional

O projeto impõe medidas draconianas a Estados e municípios que quiserem renegociar suas dívidas 

A contribuição sindical 
cobrada parcialmente nos 
contracheques de março dos 
professores não tem nenhu-
ma relação com o Sismmar. 
A direção sindical solicitou à 
administração municipal a re-
tificação da informação.

O dinheiro arrecadado 
é repassado à Federação dos 
Servidores Municipais do Pa-
raná (Fesmepar) e à Confe-
deração dos Servidores Públi-
cos do Brasil (CSPB).

O valor refere-se a 20% 
de um dia de trabalho no mês 
de março. A contribuição é 
conhecida como imposto 
sindical. Pela lei, o Sismmar 
poderia requerer 60% desse 
dia de trabalho. Porém, nun-
ca reivindicou sua cobrança. 
Muito pelo contrário. A dire-
ção sindical foi à Justiça para 
evitar que esta tarifa viesse a 
ser cobrada dos professores.

A gestão “Saudações a 
quem tem coragem” é con-
tra qualquer cobrança com-

pulsória da categoria. Seus 
membros entendem que o 
sindicato é feito pelos tra-
balhadores que, conscien-
temente, contribuem e par-
ticipam. Só assim é possível 
manter a autonomia de ação.

O imposto sindical é co-
nhecido como imposto pe-
lego, cujo dinheiro sustenta 
castas de dirigentes que não 
têm compromisso com os tra-
balhadores.

Como exemplo, a Fes-
mepar e a CSPB nunca fizeram 

nada pelo magistério. Apenas 
se lembraram quando vis-
lumbraram a possibilidade de 
arrancar alguma grana desses 
profissionais. Foram à Justiça 
e ganharam liminar que lhes 
concedeu o direito de rece-
ber o valor descontado.

O Sismmar considera es-
ta cobrança ilegal, pois essas 
entidades não representam a 
categoria. Faz dois anos que o 
Sismmar vem alertando a ca-
tegoria sobre a cobrança da 
contribuição sindical.

Desconto no contracheque de março 
não tem relação com o Sismmar

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 257/16, envia-
do em março ao Congresso 
Nacional, tramita em regime 
de urgência. O texto trata do 
plano de refinanciamento da 
dívida dos estados, municí-
pios. No entanto, impõe uma 
série de exigências fiscais e ar-
rocho contra o funcionalismo 
público como condição para 
adesão ao plano.

Para ter direito ao refi-
nanciamento da dívida o pro-
jeto exige que governos esta-
duais e prefeituras sancionem 
e publiquem leis determinan-
do a adoção de medidas mais 
duras que a atual Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Por outro lado, o plano 
oferece todas as garantias aos 
especuladores, que parasitam 
as dívidas públicas.

Entre	as	medidas	estão:
1) não concessão de au-

mento de remuneração dos 
servidores a qualquer título;

ramento fiscal contínuo das 
contas, de modo a propor me-
didas necessárias para a ma-
nutenção do equilíbrio fiscal;

6) instituição de critérios 
para avaliação periódica dos 
programas e projetos do esta-
do ou município.
Privatizações	desenfreadas

O projeto também im-
põe que sejam entregues à 
União bens, direitos e parti-
cipações acionárias em socie-
dades empresariais, contro-
ladas por estados. Estes bens 
públicos deverão ser vendidos 
pela União. Ela se tornará um 
novo motor de privatizações 
de empresas nas áreas de sa-
neamento, transportes, gás, 
tecnologia da informação, 
portuárias, energia, abasteci-
mento, etc.

Imposto Sindical

2) suspensão de contra-
tação de pessoal, exceto para 
repor pessoal nas áreas de 
educação, saúde e segurança 
e de cargos de chefia e dire-
ção que não aumentem as 
despesas;

3) vedação de edição de 
novas leis ou programas que 
concedam ou ampliem incen-
tivos ou benefícios de nature-
za tributária ou financeira;

4) corte de  apenas 10% 
das despesas mensais com 
cargos de livre provimento.

Para piorar, em nome da 
“responsabilidade da gestão 
fiscal”, o projeto determina, 
ainda, que os entes aprovem 
normas contendo, no míni-
mo, os seguintes dispositivos:

1) instituição do regime 
de previdência complemen-
tar, caso ainda não tenha;

2) elevação das contri-
buições previdenciárias dos 
servidores e patronal ao re-
gime próprio de previdência 

social (sendo a elevação para 
pelo menos 14%, no caso dos 
servidores);

3) reforma do regime 
jurídico dos servidores para li-
mitar os benefícios e progres-
sões ao que é estabelecido 
para servidores da União;

4) definição de um limi-
te máximo para acréscimo da 
despesa orçamentária não fi-
nanceira a 80% do crescimen-
to nominal da receita corrente 
líquida do exercício anterior;

5) instituição de monito-

Tudo	em	nome	do	superávit
Os estados deverão ado-

tar leis que fixem como limite 
máximo para o acréscimo da 
despesa orçamentária não 
financeira a 80% do cresci-
mento nominal da receita 
corrente líquida do exercício 
anterior. O Plano Plurianual 
deverá passar a prever regras 
para vincular o crescimento 
da despesa total com pessoal 
ao crescimento da receita cor-
rente líquida.

Entre as muitas medi-
das de ajuste, passam a ser 
computados como despesa 
de pessoal os valores de con-
tratação de mão-de-obra ter-
ceirizada. Também prevê que 
devem ser repassados para 
organizações da sociedade 
civil a contratação de pessoal 
para consecução de finalida-
des de interesse público e re-
cíproco, ou seja, por meio de 
convênios, termos de parceria 
e outras formas.

O projeto prevê ainda 
que a política de aumentos 
reais para o salário seja sus-
pensa, caso as medidas para 
redução de despesas não se-
jam suficientes para atingir os 
limites de gastos em propor-
ção ao PIB.

CME e Conselho do Fundeb

magistério define 
novas representações 

Na assembleia extraor-
dinária realizada em 19 de 
abril, a categoria elegeu a 
pedagoga Roseane da Silva 
Araújo como suplente na re-
presentação do Magistério 
no Conselho Municipal de 
Educação. Roseane ocupa o 
lugar deixado por Marco An-
tonio Olivette, que renunciou 
a vaga.

Ela e os demais repre-
sentantes da categoria no 
CME têm mandato que se es-
tenderá até julho do ano que 
vem. Os titulares são Maria 
Aparecida Marinho Grassi e 
José Afonso Strozzi. A suplên-
cia é ocupada por Antônio 
Kubis e, agora, por  Roseane 
Araújo.

Conselho	do	Fundeb
Termina agora em maio 

o mandato dos representan-
tes dos professores no conse-
lho do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção. É função do conselho fis-
calizar a aplicação dos recur-
sos enviados pelo fundo para 
o financiamento da educação 
pública em Araucária.

Na gestão que se encer-
ra, a pedagoga Silvana Della 
Torre e a professora  Cristiani 
Santana dos Santos represen-
taram a categoria. A nova re-
presentação será definida na 
reunião do Conselho de Re-
presentantes de 10 de maio.
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O que temer no governo de michel?
Nacional

Documento do PmDb sugere a retomada da privatização e orienta a desconstrução das políticas sociais

Alguns dos ataques anunciados
contra o povo brasileiro

® Fim do piso previdenciário: A aposentado poderá receber menos que o sa-
lário mínimo.
® Fim da política de valorização do salário mínimo. A regra de reajuste anual 
do salário mínimo considera a inflação mais a média do PIB nos dois anos an-
teriores, que garantiu a valorização de 76% nos últimos 12 anos.
® Prevalência do negociado sobre o legislado. Acaba com a CLT ao permitir 
que convenções e acordos coletivos prevaleça sobre a legislação trabalhista. 
Exemplo: Se a convenção diz que serão pagos doze salários no ano, o patrão 
não precisa pagar o 13º, ou o abono de férias e outros direitos.
® Terceirização generalizada. Hoje, empresas podem terceirizar apenas ser-
viços complementares, como limpeza e segurança. Tramita na Câmara dos 
Deputados projeto de lei do ex-deputado Sandro Mabel (dono da indústria de 
biscoitos Mabel), que permite a terceirização de atividade fim. 
Exemplo: Se a categoria tem um piso salarial melhor, o patrão troca os empre-
gados por terceirizados, pagando menos. Aumenta o lucro do patrão e dos in-
termediários de mão-de-obra. Terceirizados trabalham mais, ganham menos 
e sofrem mais com acidentes e doenças ocupacionais.
® Orçamento com Base Zero. Hoje, a constituição determina o investimento 
mínimo em educação e saúde. Com o orçamento base zero, a cada ano o go-
verno avalia o quanto vai investir e onde. Acaba-se o planejamento a longo 
prazo, como as metas do PNE (Plano Nacional de Educação).
® Fim do regime de partilha do pré-sal - A lei hoje garante a Petrobras ex-
plorar o Pré-Sal sozinha ou em partilha com outra empresas. O senador José 
Serra (PSDB-SP) propôs o regime de concessão, cumprindo promessa feita à 
petrolífera Chevron, segundo documento vazado pelo site Wikileaks. A medida 
vai reduzir os recursos que deveriam financiar a educação, necessários para se 
cumprir as metas do PNE.

participa ativamente das articulações 
do novo governo. Cotado para ocupar 
algum cargo importante no coman-
do da economia sob Temer, Henrique 
Meirelles já começa a operar com 
doses um pouco mais carregadas de 
pragmatismo. O ex-presidente interna-
cional do Bank of Boston rompe com 
a crítica da oposição tucana e já avisa 
que a situação exige uma postura rea-
lista. Meirelles alerta que será neces-
sário elevar impostos. 

O discurso da direita contra Dilma 
se baseava, entre outros aspectos, na 
crítica à chamada sanha arrecadatória. 
Com isso logrou barrar diversas tenta-
tivas, como a CPMF e outras iniciativas 
de tributação. Quem sentar na cadeira 
de ministro, logo sentirá a responsa-
bilidade de promover a tal da “auste-
ridade fiscal” em tempos de recessão 
aberta, falências crescentes e desem-
prego crítico. 

Se insistir na tecla do superávit 
primário, a exemplo do que fizeram 
os governos do PT, o novo governo de-
verá promover ainda mais cortes nas 
áreas sociais e aumentar a arrecada-
ção. Tarefa inglória.

Talvez consiga alguma folga na 
área da política monetária, pois o aus-
tericídio promovido por Levy e Barbo-
sa reduziu tanto a atividade econômica 
que a própria inflação começou a ce-
der um pouco. Assim, não está descar-
tada até mesmo uma redução na Selic. 
Triste ironia da história. Se engatar isso 
com alguma outra vantagem para o 
capital, o novo-velho governo poderá 
conseguir até mesmo uma reversão 
de expectativas de curto prazo. E com 
isso, talvez obtenha uma mudança de 
tendência na rota recessiva.

Finalmente, é importante lembrar 
que estamos em ano eleitoral. Assim a 

proximidade com o pleito municipal 
em outubro certamente atuará como 
colchão contra medidas extremas, na 
área da política econômica e das re-
formas sociais. É inegável que existem 
dificuldades para o PMDB e os demais 
partidos fisiológicos em patrocinar de 
forma ativa uma pauta de redução de 
direitos e de promoção de maiores 
cortes orçamentários. Este será um 
dos inúmeros dilemas com os quais 
se defrontarão os usurpadores. Como 
conciliar a tal da agenda da mudança – 
tão prometida e esperada pelas elites 
– com a necessidade de apontar para 
algum tipo de esperança para a maio-
ria da população?

Tendo em vista a necessidade de 
se legitimar politicamente perante as 
elites do financismo, o vice-presidente 
conspirador muito provavelmente co-
mandará uma agenda conservadora. 
Fala-se em reforma administrativa, pa-
ra dar continuidade à inexplicável ini-
ciativa de Dilma nessa toada. Enfim, a 
velha e conhecida sinalização do “me-
nos Estado”.

A mobilização e o combate dos 
segmentos que se sentirem prejudica-
dos por tal agenda não pode ser me-
nosprezada. Afinal, espera-se que se-
tores do movimento sindical, parcela 
das direções de entidades como UNE 
e UBES e demais organizações associa-
tivas deverão reaprender a fazer seu 
trabalho de base e de luta, rompendo 
com os anos seguidos de acomodação 
adesista. 

Porém, deverão superar a fragili-
dade do movimento desorganizado e 
enfrentar a institucionalidade repres-
siva do aparelho de Estado “sob no-
va direção”. E contar também com a 
ameaça representada pelo verdadeiro 
presente oferecido por Dilma às clas-
ses dominantes, sob a forma da lei an-
titerrorista, que pode ser utilizada para 
punir e desmobilizar o movimento.

Há muito o que temer em um 
governo de Michel. Afinal, trata-se de 
uma avenida aberta pela retirada ilegal 
de um governo legitimamente eleito. 
Daí para a promoção integral das per-
versidades de um programa retrógra-
do de inspiração neoliberal é apenas 
um pulo. O único caminho é a incor-
poração autocrítica dos equívocos co-
metidos ao longo desses 13 anos e a 
construção unitária da resistência.

O texto originalmente publicado no site www.
cartamaior.com.br foi editado para caber nes-
ta página. Paulo Kliass é doutor em Economia 
pela Universidade de Paris 10 e especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamen-
tal, carreira do governo federal.

Paulo Kliass

O que temer de um governo co-
mandado por Michel? Muita coisa! As 
possibilidades de implementação de 
maldades são grandes.  Antes de mais 
nada, é preciso relembrar das propos-
tas contidas no documento chamado 
“Uma ponte para o futuro”, divulgado 
ainda no ano passado pela Fundação 
Ulysses Guimarães, do PMDB. 

O documento sugere a retomada 
do processo de privatização, orienta 
a desconstrução das conquistas em 
torno das políticas sociais, propõe a 
ruptura com as políticas de integração 
regional na América do Sul, identifica 
o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) como o programa que mais 
comprometeria o sucesso de um ajus-
te fiscal rigoroso, aponta para a desvin-
culação das despesas constitucionais 
obrigatórias com saúde e educação, 
entre outras pérolas.

Os líderes golpistas não economi-
zavam palavras para criticar a timidez 
do governo Dilma na condução da Re-
forma da Previdência Social e o docu-
mento do PMDB explicita a necessida-
de de promover a retirada de direitos 
previdenciários, bem como eliminar as 

vinculações com o piso do salário míni-
mo no RGPS. Na verdade, nada muito 
diferente do que vinha sendo apregoa-
do pelo ex-ministro Joaquim Levy e por 
Nelson Barbosa. A diferença é que tal-
vez não haja políticos no novo núcleo 
duro do gabinete do golpe com sensi-
bilidade para ouvir um pouco mais os 
reclamos da sociedade organizada.

O presidente do Banco Central 
sob os dois mandatos de Lula também 

Temer, entre Moreira Franco Eduardo Cunha, os articuladores do retrocesso

Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasi / fotospublicas.com


