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Olizandro fracassa como gestor público
Municipal

Incapaz de equilibrar as contas públicas, prefeito apenas jogou a culpa no funcionalismo

A inflação entre junho 
de 2015 e maio de 2016 foi 
de 9,82%, segundo o INPC. O 
Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor é medido pelo 
IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Referente a este mesmo 
período, o prefeito Olizandro 
corrigiu os salários em apenas 
3%. Este índice se configura 
no maior arrocho salarial pa-
ra os servidores municipais, 
neste século. 

Uma professora que ga-
nha o piso da categoria, deve 
receber R$ 41,81 de reajus-
te. Seu salário passa de R$ 

1.393,80 para R$ 1.435,61.
Se fosse reposta a infla-

ção de 9,82%, sem nenhum 
ganho real, apenas para evi-
tar perdas, o piso iria para R$ 
1.530,67. Seriam R$ 136,87 a 
mais no salário. 

A perda salarial desta 
professora é de R$ 95,06 por 
mês. Em um ano, incluindo o 
13º salário, ela deixa de rece-
ber R$ 1.235,78 (fora férias e 
outros direitos). Além disto, 
este arrocho vai se refletir no 
cálculo da aposentadoria. É 
uma perda que fica, mesmo 
que a defasagem venha a ser 
reposta mais adiante. 

Inflação é 9,82%. 
Reajuste é 3%

Arrocho

No dia 9 de junho, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
emitiu ofício ao Banco do Bra-
sil para fazer o repasse de R$ 
3 milhões para a Prefeitura de 
Araucária. O valor é referente 
à antecipação da parcela de 
devolução do saldo orçamen-
tário do exercício de 2016.

Agora o prefeito está 
em condições de autorizar o 
processo de reajuste do au-
xílio-alimentação de R$ 300 
para R$ 500. Seu valor está 

Alimentação

Novela pelo descongelamento do auxílio pode ter final feliz

Abono  também 
precisa de reajuste

Quando foi criado o auxílio alimentação, 
também foi instituído um abono com valor similar 
para os aposentados. Seria uma forma de dar 
isonomia a este segmento dos servidores.

Agora, quando se discute a correção do auxílio-
alimentação, o abono aos aposentados deve ser 
reajustado pelo mesmo índice.

É isto que o Sismmar e o Sifar defendem e têm 
insistido junto à administração municipal.

A gestão de Olizandro 
Ferreira na Prefeitura de 
Araucária está terminando e 
ainda não disse a que veio. 
Foram três anos e meio en-
volvido numa crise financeira 
que ele não teve capacidade 
de solucionar. Ou ao menos 
equilibrar.

A única medida adotada 
foi cortar direitos dos servi-
dores de carreira e arrochar 
seus salários. Há anos não 
aumenta o quadro de fun-
cionários. As carreiras estão 
congeladas. Os salários foram 
reajustados com atrasos e, 
agora, arrochados. Olizandro 
comprimiu os gastos com a 
folha de pagamento.

No mesmo período, 
os serviços públicos foram 
deteriorados, com escolas, 
creches e postos de saúde su-
cateados, aparelhos estraga-
dos, falta de material e carên-
cia de pessoal. Na área social 

quase nada foi feito. 
Na prática, foi o Minis-

tério Público que obrigou Oli-
zandro a buscar meios para 
realizar o seu dever de pre-
feito eleito. Um exemplo era 
garantir vagas para crianças 
em cmeis e em escolas. 

O prefeito e a secretária 
da Educação só se mexeram 
para ampliar o acesso à 
Educação Infantil porque 
o Ministério Público os 
chamou às falas e 
ameaçou im-
por multa. 
Só por is-
to.

Por-
tanto, se 
o muni-
cípio es-
tá com 
p r o -
b l e -

mas financeiros, isto não 
pode ser creditado aos servi-
dores, mas à incompetência 
de um administrador que em 
três anos e meio massacrou 
o funcionalismo público e os 
serviços à população. Esta é a 
marca que ele deixa para sua 
gestão.

Aposentados
congelado desde 2012.

A luta para reajustar o 
auxílio-alimentação chegou a 
se transformar numa novela, 
que ainda não teve seu final 
feliz. Fazia parte da pauta 
emergencial que o Sismmar 
e o Sifar protocolaram na Pre-
feitura em 3 de março.

A reivindicação só avan-
çou quando os servidores 
foram pedir apoio aos ve-
readores para que houvesse 
negociações. Das conversas, 

surgiu a possibilidade de des-
tinar recursos devolvidos pe-
lo legislativo para o prefeito 
usar no auxílio alimentação.

Para tratar disto foi reali-
zada reunião em 31 de maio, 
no paço municipal. Ali defi-
niu-se a verba devolvida seria 
usada no benefício. Só então 
o executivo faria os estudos 
para o seu reajuste.

Os sindicatos marcaram 
sob pressão as autoridades, 
para que fizessem o trâmite 
com agilidade. 

No dia 6 de junho, o di-
nheiro já estava reservado. 
Faltava apenas um ofício da 
Prefeitura solicitando e repas-
se da Câmara. 

Depois de muita pressão 
e de duas horas de espera dos 
sindicatos na Câmara Munici-
pal, o ofício chegou, em 9 de 
junho. Na mesma hora, seu 
presidente realizou a transfe-
rência financeira para a Pre-
feitura.

 Agora o dinheiro já está 
na Prefeitura e só depende da 
vontade política do prefeito 
de efetuar o reajuste. 

Ouça o programa 
ESPAÇO EDUCAÇÃO!
Todos os sábados
das 9 horas às 9h30
Rádio Iguassu, AM 830 khz
Ou pela internet, no site 
www.radioiguassu.com.br

Ouça e dê sua opinião! 
Participe com críticas e sugestões!
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Hora-atividade

A categoria vai centrar esforços na aprovação de projeto de lei de iniciativa popular

Magistério redireciona campanha

Na manhã de 31 de 
maio, professores da base da 
categoria e da direção sindical 
estiveram reunidos com a se-
cretária Janete Schiontek. 

Os principais assuntos 
debatidos foram a hora-ativi-
dade e a reposição das aulas 
devido à greve e a paralisação 
de 18 de maio. Janete infor-
mou que sua orientação era 
para se fazer a reposição nos 
dias de recesso de julho.

Os professores presen-
tes contestaram. Pediram que 
fosse respeitado o direito da 

As unidades que enten-
dem ser possível e desejam 
reorganizar seu calendário di-
ferente da forma que a Smed 
tenta impor, devem proceder 
da seguinte maneira:

Debater coletivamente 
a reposição dos dias letivos, 
em que houve dispensa dos 
alunos, no período compreen-
dido entre 30 de março a 6 de 
abril e 18 de maio e informar 
a Smed.

Convocar o Conselho Es-
colar para apresentar a pro-
posta de reposição dos dias 
letivos e aprovar, se for à von-
tade da maioria. A LDB asse-
gura a gestão democrática e a 
autonomia administrativa das 

O projeto de reposição 
aprovado deve ser encami-
nhado à Secretaria da Edu-
cação, com cópia da ata da 
reunião do Conselho Escolar, 
conforme indica a Resolução 
09/2006 emitida pelo CME.

Se a Smed indeferir o 
projeto, precisa apresentar 
uma resposta fundamentada. 
Querer impor sua posição fere 
a autonomia da escola. 

Os registros em livro 
ponto e livro de chamada de-
vem ser fielmente anotados, 
assegurando dessa forma a 
comprovação do cumprimen-
to do dia letivo, conforme pro-
posto no projeto de reposição 
organizado pela unidade.

Em assembleia realizada 
em 15 de junho, o magistério 
municipal decidiu redirecionar 
a campanha hora-atividade 
para valer. Não serão mais sus-
pensas as aulas para realizar a 
hora-atividade concentrada. 

O principal motivo é as-
segurar o apoio de mães e 
pais à reivindicação da cate-
goria. Além disto, a categoria 
quer  evitar a interferência  do 
Ministério Público na mobili-
zação.

Professores afirmaram 
na assembleia que os pais cos-
tumam apoiar a reivindicação, 
mas questionam a dispensa 
dos alunos, pelas dificuldades 
que as famílias têm para buscá

-los no meio do período.
Por este motivo, a as-

sembleia decidiu promover 
um projeto de iniciativa po-

pular para regulamentar a ho-
ra-atividade de um terço da 
jornada, no município. Será 
necessário colher assinaturas 

qualificadas de 5% dos eleito-
res de Araucária.

Para o dia 27 de junho 
será proposta à Câmara Muni-
cipal a realização de audiência 
pública com as presenças da 
secretária Janete Schiontek e 
do procurador David Kerber 
de Aguiar. 

No dia seguinte, 28,  se-
rá realizado um ato na frente 
da Smed pela hora-atividade 
de um terço da jornada e pela 
regulamentação da hora-aula, 
no modelo da rede estadual. 

O procurador Aguiar 
acompanhou a reunião da 
campanha pela hora-ativida-
de na escola Werka, em 10 de 
junho, e reconheceu que a lei 

unidades educacionais, con-
forme artigos que seguem:

Art. 12º. Os estabele-
cimentos de ensino, respei-
tadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

(...) III - assegurar o 
cumprimento dos dias letivos 
e horas-aula estabelecidas;

Art. 15º. Os sistemas 
de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas 
de educação básica que os 
integram progressivos graus 
de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão 
financeira, observadas as 
normas gerais de direito fi-
nanceiro público.

escola reorganizar o seu ca-
lendário. A secretária infor-
mou, então, que enviaria por 
malote uma orientação para 
as unidades levantarem as 
aulas não ministradas devido 
a paralisações e estas infor-
mações serviriam de base sua 
orientação. 

A secretária ficou de de-
cidir. Porém, no mesmo dia, a 
Smed emitiu ofício determi-
nando a reposição no recesso 
de julho. Na prática, desconsi-
derou a conversa tida com os 
professores. 

O ofício não é decreto. 
Apenas externa a posição da 
secretária, que se aparenta a 
um ato punitivo contra quem 
foi à luta pelos seus direitos. 

Se não há norma com-
plementar, entendemos que 
as normas vigentes devem ser 
respeitadas, prevalecendo as 
leis federal e municipal.

Além disto, o acordo 
feito na suspensão da greve 
estabeleceu que a reposição 
seria feita em até 90 dias con-
tados a partir de 18 de maio. 
Portanto, há prazo até meta-

de de agosto para se repor os 
conteúdos e evitar a anotação 
das faltas e descontos.

Para muitas escolas, é 
preciso apenas garantir as 
condições necessárias para 
o cumprimento do dia letivo 
nos sábados, tal como já é 
praticado e orientado pelos 

nacional tem validade para a 
rede municipal. 

Mesmo assim, é impor-
tante assegurar o direito pela 
Câmara de Vereadores devido 
ao risco de que a Lei do Piso 
venha a ser revogada pelo 
governo golpista.

A categoria assume a 
frente para a aprovação da 
lei porque não confia que o 
prefeito Olizandro cumpra 
a promessa  de efetivar o 
direito. Ele prometeu em 
campanha eleitoral. Reafir-
mou no início do mandato, 
criando comissão para estu-
dar a implantação da medida, 
e voltou a prometer agora. 
Quem confia?

Orientações do Sismmar para a reposição

sistemas de ensino, no caso 
de reposições. Como a lei dá 
respaldo à autonomia escolar, 
a direção do Sismmar elabo-
rou orientações para as esco-
las sobre como proceder para 
realizar as reposições, dentro 
das normas legais e do acordo 
feito com o Município.

Professores querem respeito à autonomia das escolas

Educação Especial

O Conselho Municipal 
de Educação está debatendo 
as normas para a Educação 
Especial. Os professores desta 
modalidade de ensino estão 
atentos. 

Fizeram estudo sobre o 
parecer elaborado pela Co-
missão Permanente de Edu-
cação Especial e pela Comis-
são Temporária de Educação 
Inclusiva do CME. Depois, 
levaram suas considerações à 
audiência pública realizada a 
1º de junho, na Câmara Mu-
nicipal.

Uma das questões leva-
das à audiência foi necessida-
de se deixar mais detalhadas 
as funções do apoio escolar 
na educação inclusiva. 

Outra questão que preo-
cupa diz respeito à organi-
zação dos alunos de escolas 
especiais que não estão ma-

triculados em nenhuma uni-
dade do ensino regular. Mui-
tos deles estão fora da idade 
para o atendimento escolar 
básico e é difícil inseri-los. 
Também não podem de dei-
xar de ser atendidos.

Estas vagas estão amea-
çadas de extinção porque não 
são subsidiadas por verbas fe-
derais. São mantidas com re-
cursos próprios do município, 
que não tem ainda muito cla-
ro como resolver a questão.

Uma proposta que será 
levada ao CME diz respeito ao 
reconhecimento dos CMAEEs 
(Centros Municipais de Aten-
dimento Educacional Espe-
cializados) como unidades 
educacionais. Esta afirmação 
é importante par assegurar 
a aposentadoria especial aos 
profissionais do magistério 
desses centros. 

CMAEEs devem ser reconhecidos 
como unidades educacionais

Reposição

Em 25 de maio ocorreu a primeira hora-atividade 
unificada da campanha, com assembleia na frente da Smed
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Entrevista

O antivírus político
As ocupações das escolas, o protagonismo das juventudes e a potência dos pobres

Como você avalia as ocupa-
ções nas escolas em vários 
estados do país?

Silvio Pedrosa - O movi-
mento de ocupações que se 
dissemina pelo Brasil afora 
em estados como São Paulo, 
Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e 
Rio Grande do Sul me parece 
uma espécie de antivírus po-
lítico no momento em que 
vivemos uma crise geral da 
política institucional no Brasil 
e na qual somos todos os dias 
surpreendidos com tramas 
palacianas de um teatro far-
sesco e de má qualidade.

A conexão com as gran-
des manifestações de junho 
de 2013 é evidente e o movi-
mento dá concretude e torna 
materiais as demandas abs-
tratas por melhor educação 
que vimos nas ruas desde 
então, seja em manifestações 
organizadas pela esquerda ou 
pela direita.

Em um cenário em que 
o sistema político se descolou 
completamente de qualquer 
aparência representativa, 
o movimento de ocupação 
de escolas não é apenas um 
exemplo de luta democráti-
ca, mas é ainda mais do que 
isso: um exemplo de inovação 
na luta social e democrática, 
demonstrando que lutas de 
velho tipo precisam contar 
com táticas e estratégias que 
saibam driblar os bloqueios 
midiáticos e institucionais 
que são levantados pelo po-
der constituído.

A que atribui a atual ma-
nifestação dos estudantes? É 
possível evidenciar uma pau-
ta unificadora em todas essas 
manifestações?

Silvio Pedrosa - A situa-
ção de precariedade geral da 
educação básica é assunto 

recorrente em qualquer dis-
cussão de bar, verdadeiro lu-
gar comum, e talvez mesmo 
central, da murmuração pú-
blica do cotidiano. Essa pre-
cariedade geral é o que uni-
fica as ocupações espalhadas 
pelo Brasil. O fato de que os 
movimentos tenham surgido 
em estados governados por 
diversos partidos evidencia 
que o descaso com a educa-
ção pública unifica na infâmia 
também o nosso sistema par-
tidário.

Qual é o significado político e 
social dessas ocupações?

Silvio Pedrosa - Esse mo-
vimento parece indicar uma 
série de tendências sociais e 
políticas. Em primeiro lugar, 
demonstram o protagonismo 

das juventudes e a potência 
dos pobres no Brasil de 2016. 
Enquanto os avós e pais des-
sa geração se digladiam nas 
ruas para endossar um siste-
ma político completamente 
apodrecido, os jovens pobres 
lutam por direitos, sem dis-
tinguir partidos ou se deixar 
levar pelos aparelhamentos 
de entidades estudantis par-
tidarizadas.

Em segundo lugar, uma 
cartografia desses movimen-
tos certamente demonstrará 
que se trata não apenas de 
pessoas novas, mas também 
de novas pessoas, forjadas 
por uma produção de subje-
tividade bastante diferente 
de juventudes de outras épo-
cas. Filhos de uma década de 
melhorias sociais no Brasil 

e dotados de um horizonte 
de futuro distinto do de seus 
pais, eles também são filhos 
de uma época em que a crise 
geral da escola fica cada vez 
mais evidente.

Não foram poucas as 
narrativas de professores que 
se surpreendiam com alunos 
problemáticos que se revela-
vam ocupantes engajados e 
dedicados. Nem pouco signifi-
cativo é que as programações 
escolares das ocupações se 
mostrem de uma diversidade 
impressionante, com oficinas 
de arte, música, aulas sobre 
direitos indígenas, feminis-
mo, discussões sobre seleti-
vidade penal e muito mais. Já 
herdeiros de junho de 2013, 
eles tomam o patrimônio co-
mum das lutas nas mãos e o 
reinventam, utilizando suas 
habilidades tecnológicas e um 
ritmo veloz, próprio da sua 
temporalidade subjetiva, para 
desnortear os poderes consti-
tuídos.

Essas ocupações têm alguma 
novidade em relação a outras 
manifestações que vinham 
ocorrendo pelo país?

Silvio Pedrosa - Muitas. 
Elas parecem recolher o patri-
mônio comum das tradições 
de lutas que morrem ao se 
transformar em lutas tradicio-
nais, e reelaborá-lo em novas 
táticas e estratégias. Em um 
mundo em que a mídia pode 
simplesmente silenciar sobre 
manifestações aos milhares 
nas ruas, eles ocupam instala-
ções públicas e produzem eles 
mesmos suas mídias, difun-
dindo informação em rede. 
Sem o choramingo típico com 
que as lutas tradicionais se re-
ferem à mídia oligopolizada, 
eles invertem a relação e ten-
tam entrevistar os repórteres 

das emissoras, denunciando 
sua parcialidade corporativa. 
São os estudantes ensinando 
aos seus professores como 
atingir pautas que as greves 
no formato tradicional em 
anos, talvez décadas, não con-
seguiram atingir.

Uma demonstração prá-
tica de algo que as esquerdas 
poderiam ter aprendido com 
sua própria história: novas 
relações sociais de produ-
ção levam a novas formas de 
organização e luta. Ao invés 
disso, a esquerda partidária 
hegemônica pretende apenas 
capturar a luta desses meni-
nos e meninas através de seus 
movimentos e entidades já 
apodrecidos pela lógica buro-
crática da política partidária, 
algo que os estudantes que 
compõem o movimento de 
ocupações recusam explicita-
mente em notas e comunica-
dos. São ingovernáveis.

Qual tem sido o comporta-
mento dos estudantes que 
ocupam as escolas? O que vo-
cê tem visto?

Silvio Pedrosa - Esse cui-
dado com a escola pega no 
contrapé aquela denúncia re-
corrente dos mais velhos, pa-
ra quem os jovens odeiam a 
escola. Eles odeiam uma certa 
organização escolar – e nisso 
estão absolutamente certos 
–, que é uma organização de 
cima para baixo e que, não 
raro nas ocupações, eles des-
cobrem negar-lhes direitos 
a equipamentos e materiais 
existentes no próprio espaço 
escolar, mas constroem suas 
próprias identidades na con-
vivência mútua no interior 
desses espaços e acabam 
demonstrando nessas ocupa-
ções um enorme desejo de fa-
zer desses lugares instalações 
menos sufocantes.

Qualquer um que já 
tenha pisado numa escola 
pública de periferia nas gran-
des cidades sabe que elas se 
assemelham a verdadeiras 
penitenciárias. É nesse senti-
do que o cuidado com a lim-
peza, a aparência e mesmo 
o aproveitamento do espaço 
(com hortas, por exemplo, co-
mo se viu no Rio de Janeiro) 

As ocupações das escolas em vários es-
tados podem ser compreendidas como uma 
“espécie de antivírus político no momento em 
que vivemos uma crise geral da política institu-
cional no Brasil e na qual somos todos os dias 
surpreendidos com tramas palacianas de um 
teatro farsesco e de má qualidade”, afirmou o 
professor Sílvio Pedrosa, em entrevista concedi-
da por e-mail a Patrícia Fachin.

A entrevista foi divulgada pelo portal IHU 
On-Line (www.ihu.unisinos.br). A sigla IHU refe-

re-se ao Instituto Humanitas Unisinos, vincula-
do à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 
São Lepoldo, RS.

Silvio Pedrosa é professor da rede munici-
pal de ensino do Rio de Janeiro e participante 
da rede Universidade Nômade.

Vale a pena conferir a entrevista, aqui pu-
blicada com cortes por problemas de espaço. 
Porém, o texto integral está à disposição no site 
www.sismmar.com.br e no próprio portal IHU 
On-Line
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Sociedade

Silenciar ou punir o debate sobre racismo, machismo e 
homofobia na escola não é a solução

Escola “sem partido” 
estimula preconceito 

Como reflexo da sociedade, as 
escolas são espaços também de re-
produção de preconceito, racismo, 
machismo  e homofobia. Silenciar 
ou punir o debate sobre ocorrências 
deste tipo na escola é a solução?

Tomar partido não significa fi-
liar-se a um partido político. Denota 
assumir consciente ou inconsciente-
mente uma posição. Para um grupo 
de políticos brasileiros, que defende 
o projeto Escola Sem Partido, discu-
tir feminismo e homofobia é dou-
trinação ideológica e imposição da 
ideologia de gênero nas escolas. É 
assumir uma posição “de esquerda” 
que, por isto, deve ser combatida ou 
criminalizada.

O estupro coletivo de jovem 
de 16 anos no Rio de Janeiro tomou 
conta dos noticiários e as opiniões 
mais marcantes buscaram transfor-

mar a vítima em culpada. Tentaram 
inocentar trinta homens que dopa-
ram, violentaram e expuseram os 
órgãos sexuais sem consentimento 
da garota em redes sociais. Em situa-
ções como esta, a escola deve fingir 
que nada aconteceu?

Como reflexo da sociedade, as 
escolas são espaços também de re-
produção de preconceito, racismo, 
machismo e homofobia. Silenciar 
ou punir o debate sobre ocorrências 
deste tipo na escola é a solução? A 
realidade e as estatísticas recentes 
mostram que não.

No Brasil, um estupro é noti-
ficado a cada onze minutos. Como 
apenas de 30% a 35% dos casos são 
registrados, é possível que a relação 
seja de um estupro a cada minuto. 
Será que ensinar as meninas a te-
rem medo o caminho? Homens e 

O Ministério Público realizou au-
diência pública, em 24 de maio, com 
intuito de levar até a população a pos-
sibilidade de discussão a respeito do 
aumento de vereadores. A emenda à 
Lei Orgânica, aprovada de forma ilegal 
durante o recesso de julho de 2015, 
foi revogada após pressão da socie-
dade.

Durante a audiência foi realiza-
da uma espécie de referendo entre 
os presentes. A maioria decidiu pela 
manutenção das atuais 11 cadeiras. 
Também foram apresentados os al-
tos custos dos vereadores locais. Nas 

falas que se seguiram, os presentes 
manifestaram a total falta de repre-
sentatividade nos atuais mandatos 
legislativos.

A aversão à política está muito 
forte em nossa sociedade. Pesquisas 
recentes mostram isso. A desconfian-
ça em relação aos políticos e seus par-
tidos é imensa. Aqui não é diferente. 
O Poder Legislativo se situa como um 
braço de apoio ao Poder Executivo e 
aparece como figurante nas ações da 
prefeitura. Protagonistas apenas no 
que diz respeito às políticas imediatis-
tas e assistencialistas.

Política municipal

Para além de 11 ou 15 vereadores
A representação acaba sendo 

vista como de fachada. O prefeito só 
se dirige a população em inaugura-
ções. Os vereadores só aparecem nas 
sessões às segundas-feiras, e olha lá. 
E assessores lotam os seus gabinetes. 
Não é incomum serem alvos de pia-
das e difamações em redes sociais. 
Poucos deles protestam contra os ata-
ques. Expressão da naturalização da 
cultura da corrupção e da ineficiência 
da atividade parlamentar.

O Ministério Público deu um 
passo à frente em nossa cidade. Ba-
teu o pó e deu pra sentir o cheiro de 
mofo. Esperamos que mais seja feito. 
Novas audiências nas comunidades, 
espaços abertos de discussão sobre a 
política e sobre as políticas públicas. 
Democracia real e não apenas o voto 
em outubro, superficialmente tratado 
como a arma do povo, que se volta 
contra ele.

Aumentar as cadeiras na Câmara 
Municipal poderia ser uma exigência 
social, num contexto de democracia 
efetiva. Mas, hoje, é um tapa na cara 
daqueles que rejeitam mais do mes-
mo. Parabéns aos que estão partici-
pando da vida pública em nossa cida-
de. Novos rostos e, o que desejamos, 
de uma nova forma de fazer política.

Contra o aumento de parlamentares, movimento social produziu cópias 
de cédulas de dinheiro com as imagens dos vereadores

meninos precisam entender que o 
consentimento é fundamental nas 
relações humanas.

O projeto Escola Sem Partido 
ignora a realidade ao silenciar vozes 
e busca o conformismo social. Discu-
tir as desigualdades sociais, o femi-
nismo, a discriminação sexual, entre 
outros assuntos, é provocar instabi-
lidades nesse sistema de histórias e 
pensamentos únicos.

Ensinar não é meramente e me-
canicamente repassar conteúdos im-
pressos em manuais. Educar é olhar 
para a realidade e para a sociedade, 
selecionar aquilo que é urgente e ne-
cessário para ser conhecido, discuti-
do e problematizado. Negar o pensa-
mento crítico, manter e reproduzir a 
lógica perversa que queremos supe-
rar, também é uma escolha. Também 
é tomar partido.

demonstram o desejo não apenas de 
melhores escolas, mas de outra escola, 
inventada e produzida no sentido co-
mum e democrático que as ocupações 
tentam lhe conferir.

As manifestações nas escolas flumi-
nenses já implicaram alguma conquis-
ta concreta?

Silvio Pedrosa - A combinação 
de diversas táticas, como atos de 
rua e ocupações, seja das escolas, 
seja das instalações administrativas 
da Secretaria Estadual de Educação, 
somou forças à greve dos trabalha-
dores da educação e conseguiram ar-
rancar importantes conquistas de um 
governo bastante enfraquecido pela 
catástrofe financeira que ele mesmo 
produziu. Entre elas estão, por exem-
plo, o fim do Sistema de Avaliação da 
Educação do Estado do Rio de Janeiro 
- SAERJ a partir de 2017, a democra-
tização das eleições das direções com 
consulta às comunidades escolares e 
a reorganização da logística do passe 
livre estudantil, com recargas men-
sais, o que vai gerar mais mobilidade 
aos alunos, incrementando o direito 
deles à cidade.

Como a sociedade fluminense tem 
reagido em relação às ocupações dos 
estudantes? 

Silvio Pedrosa - No plano molar, 
abstrato, a luta pelo direito à educação 
mobiliza a sociedade, dando corpo à 
palavra de ordem por “mais educa-
ção”. A potência do movimento de 
ocupações, entretanto, é a sua força 
de mobilização molecular, na própria 
concretude e materialidade da luta, 
ativando redes de solidariedade que 
passam a trabalhar com doações para 
a manutenção das ocupações, coope-
ração de midiativismo, organização de 
atividades, entre outras mobilizações 
igualmente potentes da sociedade. 
Nessas mobilizações os alunos dão au-
las de luta por direitos.

Infelizmente, vemos também as 
respostas de uma sociedade cujos ar-
ranjos de poder na confluência com 
o estado são extremamente autori-
tários, violentos e mesmo assassinos. 
Nesse sentido, surgiram movimentos 
de desocupação claramente orques-
trados de cima para baixo visando mi-
nar pela pressão e mesmo a violência 
a resistência dos secundaristas. A triste 
tradição dos biopoderes territorializa-
dos do Rio de Janeiro (assolado por 
facções do crime organizado, milícias e 
mesmo o controle policial), não deixa 
nunca de cobrar suas faturas.
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Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária  
Gestão SAUDAÇÕES A QUEM TEM CORAGEM - 2015-2017

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2016
AGENDA

Agende sua consulta com 
a assessoria jurídica, 

pelos fones 3642-1280
ou 8753-5167 (TIM)

Portal
www.sismmar.com.br

Facebook
Sismmararaucaria

AGOSTO

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

•	 Dia 11
Coletivo de Aposentadas/os,   
13h30, no Sismmar

SINDI
CALI

ZE-SE!

JUNHO

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

•	 Dia 21
Reunião com direções escolares, 
no Sismmar

•	 Dia 29
Coletivo de Pedagogas/os, 
8h30 e 13h30, no Sismmar

•	 Dia 29
Ato Nacional da Educação, 
no MEC, em Brasília

JULHO

•	 Dias 6, 7 e 8
Semana Pedagógica

•	 De 11 a 22
Recesso escolar

Saldo em 31 março de 2016
Bancário 4.347,25
Aplicação 163.313,95
Total 167.661,20

Receitas
Repasse PMA 48.008,11
Repasse FPMA 4.991,10
Resgate Aplicação 20.557,12
Doação Sismmac 2.000,00

Despesas
Assessorias e Serviços
Dieese  592,53
Contabilidade
Assessoria Jurídica 8.604,14
Fotocopiadora 391,50 
Manutenção Site 231,00 
Jornal O Popular 600,00 
Repasses
CNTE 1.933,02 
ASPP 1.948,00 
Campanha de lutas
Faixas 45,00 
Xerox\Gráfica 5.049,07
Rádio Iguassu 1.500,00
Salão Assembleia 750,00
Cadeiras - Greve 3.450,00
Carro de som - Greve 3.262,50
Motoboy 2.287,00
Auxílios
Lanches e refeições 7.479,12
Formação sindical
CNTE e outros 750,00

Sede
Copel 227,55
Sanepar 98,84
Telefone fixo 288,60
Telefone móvel 495,09
Mercado 54,28
Segurança 100,00
Naturágua 351,00
Material de Limpeza 550,70
Manutenção Portão 150,00
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.425,20
Auxilio transporte 731,00
Salários e vales 6.651,82
Estagiária - Jurídico 939,94
Plano de saúde 1.735,89
Jurídico
Gastos processuais 7.179,14
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 4.598,78
Custos bancários 107,34
Outras despesas
Material construção 137,54
Farmácia 16,19
 Cartório 22,10
 Taxi 260,00
Veículo
Seguro 223,48
Gasolina 450,00
Estacionamento 94,00

Saldo em 30 abril de 2016
Bancário 8.203,93
Aplicação 127.785,25
Total 135.989,18
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Aposentadoria especial para pedagogas/os
Jurídico

Lei tentou pacificar as disputas sobre o direito. Executivo e Judiciário resistem em aceitar a norma

O Coletivo de Pedagogas 
do Sismmar vem estudando 
o documento sobre a Base 
Nacional Comum Curricular, 
lançado pelo Ministério da 
Educação, em setembro do 
ano passado.

O próximo encontro es-
tá marcado para o dia 29 de 
junho, às 8h30 e às 13h30, na 
sede do Sismmar.

A base do estudo é a ava-
liação elaborada pela CNTE 
- Confederação nacional dos 
Trabalhadores da Educação. 
Para a entidade, o currículo 
é o principal catalisador do 
processo de construção da 
qualidade socialmente refe-
renciada da educação, na me-

dida em que passa a vincular a 
função social da escola aos an-
seios de sua comunidade e a 
valorizar a construção coletiva 
dos espaços, tempos e gestão 
escolar – elementos indispen-
sáveis para a implementação 
eficiente do Projeto Político
-Pedagógico (PPP) da escola.

Contudo, há um pressu-
posto elementar a ser tratado 
no debate curricular, que diz 
respeito às condições efetivas 
da sociedade em que vive-
mos – socialmente injusta e 
economicamente desigual –, 
uma vez que essas caracterís-
ticas se manifestam na reali-
dade educacional.

A determinação de um 

Vários professores estão na iminência de se aposentar e muitos 
retardam os pedidos devido à não implantação das promoções e das 
progressões a que têm direito.

O Sismmar informa que ingressará com nova medida judicial 
para contemplar este professores. Aos demais, já há ação em trâmite.

Os interessados devem agendar atendimento com o 
Departamento Jurídico, pelo telefone (41) 3642-1280 ou pelo celular 
(41) 8753-5167 (TIM).

O Município de Araucária, mais 
uma vez, viola o princípio da legali-
dade ao desrespeitar a Lei Federal 
11301/2006.

Esta lei inseriu o parágrafo 2º ao 
artigo 67 da LDB, com a seguinte re-
dação:

§2º Para os efeitos do disposto 
no §5º  do art. 40 e no §8º  do art. 
201 da Constituição Federal, são 
consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e espe-
cialistas em educação no desempe-
nho de atividades educativas, quan-
do exercidas em estabelecimento 
de educação básica em seus diver-
sos níveis e modalidades, incluídas, 
além do exercício da docência, as de 
direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pe-
dagógico”.

Com o novo parágrafo, a lei re-
solveu uma séria pendência. Por anos, 
a lei afirmou que somente os profes-
sores em sala de aula tinham direito à 

aposentadoria especial do magistério 
com 5 anos a menos na idade e no 
tempo de contribuição, em relação 
aos demais servidores públicos.

A lei federal foi atacada pela 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3722, que foi julgada parcialmente 
procedente, apenas para excluir a ex-
pressão “especialistas em educação”, 
sem esclarecer quem são os especia-
listas em educação.

Os gestores ávidos por suprimir 
direitos, cuidaram rapidamente de di-
zer que esses eram os pedagogos, mas 
não foram todos que pensaram assim.

O Estado do Paraná e o Municí-
pio de Curitiba, por exemplo, aplicam 
não só aos diretores de escolas e coor-
denadores, mas também aos pedago-
gos. O Tribunal de Contas do Paraná 
vem registrando regularmente essas 
aposentadorias.

O Município de Araucária, fiel ao 
seu mister de suprimir direitos, enten-
deu que não devia aplicar, ofendendo 

a Lei Federal 8429/1993.
Depois de muitas tentativas ad-

ministrativas, o Sismmar viu-se obri-
gado a levar a questão à justiça, com 
todos os riscos inerentes à judicializa-
ção de questões sociais.

Obtivemos uma liminar man-
dando conceder a aposentadoria pa-
ra os pedagogos de Araucária, mas a 
Prefeitura e o Fundo de Previdência 
(FPMA) não a cumpriram.

A sentença foi de procedência, 
mas FPMA e o Município continuaram 
descumprindo. Os dois descumpriram 
decisão judicial, ofendendo o artigo 
330 do Código Penal.

Liminares devem ser cumpridas 
integralmente na sua vigência.

Os dois requeridos recorreram 
ao Tribunal de Justiça que, contrarian-
do jurisprudência anterior, reformou a 

currículo mínimo para todos 
os alunos das escolas de edu-
cação básica estava prevista 
na Constituição para o Ensino 

sentença e cassou a liminar.
Nesse momento a liminar está 

cassada, mas já fizemos o recurso pre-
paratório e aguardamos o julgamen-
to. Quando estiver julgado o recurso 
chamado Embargos de Declaração, 
recorreremos ao Supremo Tribunal 
Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Nos dois recursos vamos reque-
rer o restabelecimento da liminar pa-
ra que FPMA e o Município cumpram 
imediatamente a lei federal conquis-
tada a duras penas.

Não desistiremos da tese pois 
nela acreditamos firmemente, uma 
vez que pedagogos também têm di-
reito à aposentadoria especial do 
magistério, pois são docentes. Afinal, 
quem realiza as funções de coordena-
ção e assessoramento pedagógico nas 
atividades educativas?

Pedagogas estudam proposta de base curricular comum

Ação judicial a professores 
próximos da aposentadoria

Fundamental e foi ampliada, 
no Plano Nacional de Educa-
ção, para alunos do Ensino 
Médio.

O projeto propõe que 
parte do ensino das discipli-
nas seja variável conforme 
as demandas de cada região 
e padroniza pelo menos 60% 
do currículo da Educação Bá-
sica e detalha o que precisa 
ser ensinado em Matemática, 
Linguagens e Ciências da Na-
tureza e Humanas nas escolas 
do país.

A proposta agora aguar-
da parecer do Conselho Na-
cional de Educação (CNE). 
Junho de 2016 era o prazo 
previsto no PNE para se al-
cançar a meta de estabelecer 
uma “proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento”.
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O direito de pedagogas/os à aposentadoria especial é pauta de luta do Magistério
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O futuro a temer
Nacional

Educação em Risco!
A plataforma do governo interino de Michel Temer é pautada 

no programa “Uma Ponte para o Futuro”, que remonta o nefasto 
passado neoliberal.

Seu propósito visa claramente suplantar o projeto político que, 
a duras penas, tentava reparar dívidas históricas com a população 
majoritariamente sofrida do Brasil. 

Confira quais medidas já representam ameaça concreta ao di-
reito à educação pública e às conquistas dos trabalhadores e das 
trabalhadoras em educação na última década.

Fim da vinculação de impostos 
e de contribuições para políticas sociais

O Congresso Nacional avalia, neste momento, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 143/2015, que prorroga a Desvincula-
ção de Receitas da União (DRU) até 2023 e cria o mesmo instrumento 
de desvinculação nos estados (DRE) e nos Municípios (DRM).

Embora a educação esteja fora dessa PEC, em particular, as polí-
ticas de saúde sofrerão cortes de 25% nos atuais orçamentos.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que o 
governo Temer proporá a desvinculação de todas as receitas orça-
mentárias, inclusive as da educação. E isso significará menos verbas 
para a escola pública!

Fim das receitas do petróleo 
para a educação e a saúde

As leis 12.351 e 12.858 destinam recursos do Fundo Social e dos 
royalties do petróleo para a educação e a saúde. Elas estão prestes 
a ser revogadas com a aprovação de dois projetos de lei.São o PLS 
131/15, do senador José Serra (PSDB-SP e atual ministro de Relações 
Exteriores), e o PL 6.726, do deputado Mendonça Filho (DEM-PE e 
atual ministro da Educação). 

Essa medida, junto com os demais cortes orçamentários que se 
avizinham, inviabilizará por completo a meta 20 do PNE, que prevê 
investir 10% do PIB na educação.

Privatização da educação 
básica e superior

A tônica da política do MEC para a Educação Básica será repas-
sar as gestões administrativa, pedagógica e financeira das escolas pú-
blicas para organizações sociais e a política de vouchers para o Ensino 
Médio, entre outras parcerias público-privadas. 

Já na educação superior, a “Ponte para o Futuro” orienta a co-
brança de cursos de pós-graduação e extensão nas universidades 
públicas.

Corte no acesso à universidade e 
à educação profissionalizante

O governo interino de Michel Temer já anunciou cortes em pro-
gramas de expansão das matrículas em nível superior, como Prouni 
e FIES, e a retração dos investimentos para a construção de novas 
universidades e institutos federais (IFES). Na última década foram 
construídas 18 universidades públicas, 173 novos campi universitá-
rios e 422 IFES. 

Ainda assim, o Brasil está longe de garantir a presença massiva 
de jovens e adultos na educação profissional, superior e tecnológica 
(metas 11 e 12 do PNE). O novo governo também fará cortes subs-
tanciais no Pronatec.

Ameaça ao piso do magistério e 
à política salarial dos servidores

A partir de 2017 não há mais garantia de ganho real para o piso 
salarial nacional do magistério. São duas as ameaças. O Congresso 
Nacional pode finalizar a tramitação do projeto que vincula o reajus-
te do piso ao INPC (repondo apenas a inflação). 

Outra ameaça é o congelamento dos planos de carreira dos ser-
vidores públicos que se pretende instaurar com a aprovação do PLP 
257/2016. Este projeto  trata da renegociação das dívidas dos Esta-
dos com a União e da reforma da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 
mais arrocho salarial aos servidores públicos.

Mais meritocracia e menos direitos 
nas carreiras da educação

A “Ponte para o Futuro” já anunciou que a política remunera-
tória dos profissionais da educação (limitada ao magistério), a partir 
de agora, se concentrará em bonificação e certificação profissional, 
atrelada aos resultados dos estudantes em testes de proficiência. 

Não há nenhuma perspectiva de avanço nas políticas de valo-
rização profissional pretendida pela CNTE e seus sindicatos filiados. 
Exemplos do que queremos são a regulamentação do piso e das di-
retrizes nacionais para os planos de carreira de todos os profissionais 
(professores, especialistas e funcionários), com maior aporte de re-
cursos do governo federal a estados e municípios.

Fim da aposentadoria especial 
do magistério

Em breve, o Ministério da Fazenda (e da Previdência Social) 
anunciará uma nova reforma previdenciária válida tanto para os tra-
balhadores do setor privado como para os do serviço público. Em 
resumo, as mudanças na legislação se pautam na elevação da idade 
mínima de homens e mulheres para 65 anos, sem diferenciação de 
sexo, na limitação da aposentadoria rural e no fim da aposentadoria 
especial do magistério.

Inanição das metas do PNE e 
desprezo à participação social

É necessária muita atitude para que o Plano Nacional de Edu-
cação (PNE) saia do papel. Além de mais recursos financeiros, é pre-
ciso regulamentar no tempo correto uma série de medidas, como o 
Sistema Nacional de Educação, o Custo Aluno Qualidade, o Piso e as 
Diretrizes de Carreira para todos os profissionais da educação. 

Contudo, esses temas não fazem parte do programa “Uma Pon-
te para o Futuro”. Não há garantias de que serão implementados. 
Portanto, a mobilização da categoria e da sociedade devem ser forta-
lecida em torno deles. 

Também a participação social no processo de construção do 
PNE e de outras políticas públicas corre sério risco com a opção do 
governo interino em constituir equipes de “notáveis” para elaborar 
as políticas educacionais, a exemplo daquela que preparou o atual 
programa de governo.

Fonte: CNTE
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