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Dinheiro da Prefeitura 
para aposentadorias 
acaba até setembro 

Previdência

Os recursos que a Prefeitura de 
Araucária repassa anualmente ao 
Fundo de Previdência estão prestes 
a acabar. Os membros dos conselhos 
Administrativo e Fiscal do FPMA pro-
curaram o governo municipal para ne-
gociar o problema dos repasses. Está 
agendada reunião para 10 de agosto.

O Executivo ainda é responsável 
boa parte da massa de aposentado-
rias. Para esta finalidade, neste ano 
foram repassados R$ 17,6 milhões ao 
fundo. Estes recursos devem terminar 
em agosto. Em setembro pode não 
haver dinheiro para pagar os venci-
mentos integrais de aposentados.

Para evitar o problema, ainda é 
necessário repassar cerca de R$ 15 
milhões, além do R$ 1,6 milhão que o 
prefeito deixou de enviar em janeiro e 
fevereiro.

Nestes meses, o FPMA decidiu 
usar recursos próprios para completar 
o valor que faltava. Embora tenha sido 
benevolente, a operação não foi cor-
reta, pois aumenta o défice atuarial, 
afetando as aposentadorias futuras. 

Os conselheiros que votaram a 
favor também podem vir a responder 

por esta decisão.
Agora, Rui Souza vai ter que cor-

rer para arrumar R$ 15 milhões e, jun-
to com os vereadores, alterar o PPA - 
Plano Plurianual, e ajustar a LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

Além dos recursos para pagar as 
aposentadorias atuais, a Prefeitura 
ainda precisa transferir mais R$ 11 mi-
lhões neste ano ao FPMA. Este valor 
é necessário para equilibrar o défice 
atuarial, evitando que se crie um rom-
bo para o futuro.

Na somatória, o Fundo de Previ-
dência precisa receber neste ano R$ 
15 milhões para pagar as aposenta-
dorias, mais R$ 1,6 milhão não repas-
sado em janeiro e fevereiro e mais os 
R$ 11 milhões para não comprometer 
as aposentadorias futuras. Total de R$ 
27,6 milhões.

Não bastasse o reajuste 
irrisório de 3% pago na da-
ta-base, a gestão Olizandro 
não fez nada para corrigir o 
valor do auxílio alimentação, 
congelados em R$ 300 des-
de 2012. Foram os sindicatos 
Sismmar e Sifar que consegui-
ram os recursos. Propuseram 
aos vereadores antecipar a 
devolução de verbas do legis-
lativo ao executivo para esta 
finalidade.

Depois, fizeram marca-
ção cerrada sobre a adminis-
tração municipal para enca-
minhar projeto de lei antes de 
viger a lei eleitoral. O governo 
limitou o reajuste de R$ 100 
reais e os sindicatos insistiram 
em R$ 200, para recuperar o 
poder de compra de 2012.

Apesar desta divergên-
cia, ficou acertado que seriam 
enviados dois projetos de lei 
ao legislativo. Um para corri-

gir o auxílio-alimentação do 
pessoal em atividade e outro 
para  o abono dos aposenta-
dos. Ambos com o mesmo va-
lor. Professoras aposentadas 
participaram da reunião e saí-
ram seguras de que o direito 
seria respeitado. 

Porém, Olizandro en-
viou apenas o projeto de lei 
dos servidores. Ignorou os 
aposentados, que continuam 
com seu abono congelado. 
Reafirmou sua falta de com-
promisso com os servidores.

Aprovada a lei, nada 
mais foi feito. Somente agora 
a gestão Rui Souza está elabo-
rando os critérios para o edital 
de licitação.

Na reunião com o prefei-
to, ocorrida em 8 de agosto, 
Souza afirmou que aguarda 
posição da Secretaria de Pla-
nejamento sobre questão or-
çamentária e precisa resolver 

questões contratuais com a 
atual administradora do car-
tão. A previsão para implantar 
o vale é para novembro. 

Os sindicatos questiona-
ram o prazo para pagar o be-
nefício, uma vez que recursos 
da Câmara já foram repassa-
dos à Prefeitura. Também co-
braram o pagamento retroati-
vo, uma vez que foi aprovada 
em junho a lei que aumentou 
o auxílio alimentação.

As lideranças sindicais 
também pediram para de-
bater os critérios do edital 
e querem a ampliação da 
abrangência do valor.

Devido a este descaso, o 
auxílio alimentação continua 
com o valor de quatro anos 
atrás. Agora os sindicatos es-
tão pressionando o novo pre-
feito par agilizar os procedi-
mentos, e resolver a questão 
o mais rápido possível.

Governo prevê corrigir o vale em novembro

Hora-atividade
O secretário Marcos Rute diz ser 

favorável à hora-atividade de um ter-
ço da jornada e à regulamentação da 
jornada em hora-aula. Se não houver 
empecilho, ele assumiu o compromis-
so de encaminhá-lo para aprovação.

Concursos
Já foram abertos os procedimen-

tos para convocar concursos para Edu-
cador Infantil II, Docência I e Pedago-
gas/os. Esperamos o edital para breve 
e queremos que satisfaça a necessida-
de de pessoal na rede de ensino.

PPP
Até 30 de agosto, as unidades 

escolares precisarão ter feito os seus 
PPP - Projetos Político-Pedagógicos. 
Os professores lembraram que todas 
estas e quaisquer definições precisam 
ser discutidas com a categoria até esta 
data, para que as escolas possam in-
corporar nos PPP.

Licenças-prêmio
O secretário promete tentar con-

ceder o maior número possível, priori-
zando pessoas que estão perto de se 
aposentar ou de tirar licença-materni-
dade ou ainda por motivos de saúde. 
No entanto, isto depende de levanta-
mento da quantidade de professores 
para substituições.

Remoção e designação
Os professores querem todos os 

procedimentos ainda neste ano, de 
forma que cada professor/a entre em 
férias tranquilo/a, com sua vida fun-
cional organizada para o próximo ano 
letivo.

Fundo Rotativo
O governo promete apresentar 

emendas à Câmara Municipal para 
colocar nas leis orçamentárias, para o 
ano quem vem. Para isto, será consti-
tuída comissão paritária com a partici-
pação do Sismmar, Sifar, Smed e CME.

Auxílio alimentação

Sindicatos querem o pagamento retroativo, uma vez que a Prefeitura já recebeu os recursos

Reunião entre a administração municipal e servidores em 8 de agosto

O Sismmar tem realizado conversas com o prefeito Rui Souza e 
o secretário da Educação Marcos Fernandes Rute. Em 3 e 9 de agosto 
ocorreram reuniões na Smed. Em 8 de agosto, no Paço Municipal.

Neste momento eles se mostram dispostos ao diálogo. O prefei-
to deve receber os sindicatos em 18 de agosto, e o secretário devem 
fazer reuniões periódicas. Eles precisarão mostrar disposição também 
para tomar medidas para atender as reivindicações do magistério. 

Conheça algumas questões que estão sendo encaminhadas. In-
formações mais atualizas você lê no site do Sismmar.

Diálogo tem. Faltam as ações
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Renúncia

Segunda passagem de Olizandro Ferreira como prefeito não vai deixar saudades aos servidores

Gestão tem fim melancólico
Após três anos e meio à 

frente da Prefeitura de Arau-
cária, Olizandro Ferreira re-
nunciou ao cargo de prefeito 
no final de julho. Oficialmen-
te, foi por motivos de saúde. 

Para os servidores, sua 
saída soou como um “vai 
tarde”. Na verdade, até que 
durou muito, pois passou a 
gestão inteira sob o risco de 
ser cassado por improbidade 
administrativa.

A passagem de Olizan-
dro não vai deixar saudades, 
como não deixara no seu pri-
meiro mandato. Na caça aos 
votos, na campanha de 2012 
teve que pedir desculpas aos 
servidores pelos erros. 

Não houve tempo para 
ilusão. Ao chegar ao Paço Mu-
nicipal, Olizandro suspendeu 
os avanços na carreira, triê-
nios, quinquênios. 

Recebeu o Sismmar e o 
Sifar, mas apenas para infor-
mar a situação financeira di-
fícil em que recebera o Muni-
cípio, com o fim dos impostos 
gerados pela reforma da Re-
par. A receita baixou e a folha 
de pagamentos ultrapassou o 
limite permitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Se 
até a correção salarial estava 
ameaçada, imagine-se a pro-
messa de ajustar a hora-ativi-
dade à lei nacional. 

Cortem os CCs
Passou a data-base de 

junho de 2013 e não se via a 
atuação do governo na edu-
cação. Escolas sem investi-
mentos e sem dinheiro para 
a manutenção. Profissionais 
sem receber o que lhes era de 
direito e sem a reposição da 

inflação. 
“Cortem os cargos co-

missionados!”, propuseram 
os servidores. A LRF obriga, 
inclusive a reduzir pelo menos 
20% dos CCs. Foi o que fez o 
prefeito. E só. Como a situa-
ção é crítica, poderia “cortar 
na carne”, como os políticos 
gostam de dizer. Reduzir tal-
vez 70%. 

Cem comissionados da-
riam para compor uma equi-
pe de governo para cidade do 
porte de Araucária. Não havia 
necessidade de manter CC em 
escola ou unidade de saúde. 

Durante toda a gestão o 
interesse público sucumbiu 
aos compromissos políticos. 
Esta contradição Olizandro 
não conseguiu resolver. 

Mobilização
Os servidores não viam 

ações para reverter a situa-
ção. Como as únicas medidas 
eram contra os seus direitos, 
foram para mobilização. Uma 
grande passeata de professo-
res em 11 de junho de 2013 
deu início à campanha de rua. 

Os funcionários repre-
sentados pelo Sifar entraram 
na briga. Em 26 de julho, to-
das as categorias de traba-
lhadores do serviço público 
fizeram uma manifestação 
unificada. 

Na tentativa de evitar a 
greve, que se mostrava imi-
nente, o prefeito restabeleceu 
os triênios e quinquênios. Não 
havia perspectiva de diálogo 
e, em 4 de setembro, os servi-
dores entraram em greve. 

Após paralisar os servi-
ços por treze dias, o funcio-
nalismo conseguiu a promes-

sa de que os salários seriam 
descongelados, mas só em 
fevereiro do ano seguinte. As-
sim, retardar o reajuste da da-
ta-base passou a ser a regra.

O governo Olizandro 
já não pagava os benefícios 
financeiros, esquecia as pro-
messas. O ato seguinte foi 
atacar direitos dos servidores. 
A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio manipulou um enten-
dimento em parecer sobre 
as promoções da Docência 
I. Considerou que avanço na 
carreira significaria transpo-
sição de cargo. O prefeito 
achou uma desculpa esfarra-
pada para congelar a carreira.

A educação recebeu 
muito pouco investimento. 
Araucária perdeu verbas do 
governo federal para a cons-
trução dos Cmeis, que são 
necessários. A população pas-
sou a recorrer à justiça por va-
gas. A Smed não assumiu sua 
responsabilidade e diretores 
chegaram a temer pela pos-
sibilidade de prisão por não 
oferecer a vaga exigida por 
mandado judicial. 

Estadualização
Era necessário universa-

lizar a pré-escola, para crian-

ças de 4 e 5 anos de idade até 
o início deste ano. A solução 
foi se desfazer dos estudantes 
do 6º ao 9º ano, entregando 
ao Estado do Paraná. Eles que 
cuidem disto. A estadualiza-
ção de turmas e de bens mu-
nicipais gerou a reação de pais 
e professores. Num primeiro 
momento, o governo impôs 
a medida. No ano seguinte, 
tentou de novo, teve que vol-
tar atrás e desistiu. 

TAC
Entrou na área o Minis-

tério Público, chamando Oli-
zandro a realizar aquilo que 
era sua função. Firmou-se um 
termo de ajuste de conduta 
para tentar resolver a oferta 
de vagas. 

Os professores tiveram 
reforçada sua demanda pelo 
cumprimento da lei nacional 
que dispõe sobre a hora-ati-
vidade. O contra-ataque veio 
sobre a jornada de trabalho 
da Docência II, baseada na 
hora-aula de 50 minutos.

Olizandro chegou ao 
seu último ano de mandato 
à frente de uma gestão que 
não disse a que veio. Os servi-
dores partiram logo para ten-
tar negociações e resolver a 

questão salarial. Não podiam 
deixar novamente as discus-
sões se alongarem. 

A administração munici-
pal parecia sem comando, o 
que hoje se pode entender, 
com o anúncio dos problemas 
de saúde do prefeito. Porém, 
os secretários não tinham au-
tonomia para negociar qual-
quer encaminhamento. 

Esse vácuo para o enten-
dimento e a incerteza levou a 
categoria a nova greve. Desta 
vez foram oito dias parados, 
de 30 de março a 6 de abril. 
Os servidores ainda mostra-
ram boa vontade e suspende-
ram a greve com a perspecti-
va de negociação e aceitaram 
marcar conversa para 18 de 
maio. 

Nada mudou. O gover-
no propôs 3% de reajuste e 
fechou negociações. Os ser-
vidores insistiram e consegui-
ram junto à Câmara Municipal 
verbas para corrigir parcial-
mente o auxílio-alimentação, 
mas não tem data para passar 
a valer.

Smed
No âmbito da Secretaria 

da Educação passaram duas 
gestões. Começou com Ronal-
do Martins, que deixou como 
legado os uniformes esco-
lares, dentro daquilo que se 
resumiu o governo Olizandro. 
Ações pontuais, como fazer 
asfalto, para ter o que mostrar 
na propaganda.

Num dos vários rema-
nejamentos de secretários, 
Martins foi substituído pela 
pedagoga Janete Schiontek. 
Ela não conseguiu aliar as ne-
cessidades da rede de ensino 
com as restrições orçamen-
tárias e as demandas do go-
verno. Frustrou aqueles que 
conheciam sua atuação na 
educação.

No dia 26 de julho, 
adoentado, melancolicamen-
te Olizandro Ferreira sai da 
vida dos trabalhadores, que 
seguem fazendo o serviço 
público municipal, que que-
rem valorizado. Entretanto, 
esta é uma luta que vai além 
dos enfrentamentos políticos 
que tivemos com Olizandro 
Ferreira, ou outro prefeito 
municipal.

Gestão Olizandro começou com corte de direito e terminou com arrocho

O Magistério transformou as ruas em seu campo de luta - junho/2013
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Entrevista

“Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil”, diz 
“Nas universidades, ele entra como frase de efeito,  título de biblioteca, nome de salão. Mas o pensamento

Patrono da educação no Brasil desde 2012, 
Paulo Freire dá nome a institutos acadêmicos 
em países como Finlândia, Inglaterra, EUA, Áfri-
ca do Sul e Espanha. Em sua terra natal, tem si-
do criticado por “influência esquerdista” no en-
sino. O historiador e doutor em Educação José 
Eustáquio Romão, amigo pessoal e especialista 
em sua obra, discorda: “Paulo Freire nunca foi 
aplicado na educação brasileira. (...).

Romão é um dos fundadores do Instituto 

Quais são as principais dife-
renças entre o livro Pedago-
gia do Oprimido como é co-
nhecido hoje e o manuscrito?

José Eustáquio Romão - 
A parte do livro em que Paulo 
Freire fala sobre a “teoria da 
ação revolucionária” não exis-
te em nenhuma edição em 
nenhuma parte do mundo. 
O que nos faz supor que os 
(editores) americanos tiraram 
diversas partes – eu já fiz uma 
leitura comparada e compro-
vei que não estão lá.

Eles tiraram coisas que 
acharam um pouco mais pe-
rigosas. Não fazem por mal, 
mas por princípio ideológico. 
É uma teoria de esquerda 
mesmo, diz que o sujeito da 
história não são as lideranças, 
é o coletivo das massas opri-
midas. Americano não vai ad-
mitir isso, nem Democratas.

O que a Fundação Paulo Freire 
pretende fazer com o original?

A família dele nos autori-
zou a fazer mil exemplares do 
texto, mas não a vendê-los. 

Paulo Freire. Passou 15 anos em busca do ma-
nuscrito perdido do livro Pedagogia do Oprimi-
do. O manuscrito, que contém trechos inéditos 
do livro, sobreviveu à ditadura chilena nas mãos 
de Jacques Chonchol, ex-ministro de Agricultura 
no governo Allende (1970-1973). 

Estamos distribuindo uma 
versão digitalizada a edito-
res e às grandes bibliotecas 
do mundo, para que as no-
vas edições se baseiem nisso 
aqui.

Que relevância teria uma 
nova edição deste livro num 
momento em que setores da 
sociedade fazem duras críti-
cas ao PT – do qual Freire foi 
fundador – e à influência dele 
na educação brasileira?

Alguns críticos falam 
muita bobagem, dizem que a 
educação brasileira está ruim 
por que Paulo Freire está sen-
do aplicado. Primeiro, Paulo 
Freire nunca foi aplicado na 
educação brasileira. Estamos 
lutando para ver se ele entra 
nas universidades até hoje.

Ele entra como frase de 
efeito, como título de biblio-
teca, nome de salão. Mas o 
pensamento dele não entrou 
até hoje.

Por que não?
Antes eu achava que era 

porque ele não tinha títulos e 
o Brasil é um país muito cre-
dencialista. Isso a gente deve-
ria aprender com os norte-a-
mericanos, que o convidaram 
para Harvard. Eles não fazem 
questão de diploma, fazem de 
competência.

Paulo nunca fez Pedago-
gia, nunca fez licenciatura. Fez 
Direito à noite, um curso mal 
feito, abandonou a profissão 
na primeira causa. Mas era 
um gênio.

Lendo com mais calma 
e profundidade a obra dele, 
vejo que ele faz uma inversão 
intelectual tão violenta que os 
intelectuais tremem nas ba-
ses. Todos eles têm a mania 
de considerar que devemos 
partir da teoria para iluminar 
a realidade, e Paulo Freire 
desmonta isso. Ele diz que a 
legitimidade do conhecimen-
to só vem da prática.

Como você responde a críti-
cas sobre o viés de esquerda 
na obra de Paulo Freire?

Eu não tenho o concei-
to de ideologia que Marilena 
Chauí tem. Ela considera que 
ideologia é algo ruim, para 
mim é apenas a visão de mun-
do. Todo discurso é ideológico 
no sentido de que parte de 
determinada perspectiva, do 
olhar de quem olha.

Quem faz esse tipo de 
crítica está considerando que 
seu próprio discurso não é 
ideológico. Ao meu juízo, é 
menos ideológico (de manei-
ra negativa) quem revela a 
sua visão de mundo logo no 
início, porque prepara o inter-
locutor para dizer “há outras 
visões de mundo, há outras 
ideologias que interpretariam 
isso de maneira diferente”.

Há um grupo conser-
vador que considera Paulo 
Freire de extrema esquerda. 

E há o grupo de esquerda que 
considera Paulo Freire conser-
vador, idealista. Quem tenta 
conciliar teorias, como ele 
tentou conciliar – sem fazer 
ecletismo – leva tiro de todos 
os lados.

A obra de Freire também é 
criticada por ter referências a 
figuras como Che Guevara e 
Mao Tsé-Tung.

Quero que me apontem 
o texto de Paulo Freire em 
que ele insiste tanto em Mao 
Tsé-Tung.

Pedagogia do Oprimido tem 
uma referência...

Ele faz apenas uma refe-
rência a uma teoria das mais 
amenas de Mao. Marx dizia 
que o motor da história é a 
classe operária. E Mao dizia 
que não, que existe o motor, 
mas que a fagulha do motor 
são as classes médias, que de-
sencadeiam acontecimentos.

Ele diz que o povo pode 
fazer coisas irracionais e, por 
isso, tem que haver coordena-
ção do processo revolucioná-
rio e isso nem sempre ocorre 
pelo proletariado. Marx e os 
marxistas ortodoxos, inclusi-
ve, devem ter se revirado no 
túmulo com essa.

Além disso, Paulo não 
aceita o maoísmo puro, nem 
o marxismo puro. Aliás, ele 
usava uma metáfora interes-
sante, dizia que era “um bar-
budo no meio de dois barbu-
dos”: Jesus Cristo e Karl Marx.

Por isso, há repercus-
sões políticas importantes na 
teoria dele. Os freireanos não 
propõem eliminar o opressor 
e, sim, salvá-lo também, a 
partir do momento em que os 
oprimidos se libertam.

O que Paulo Freire diria sobre 
a violência no regime comu-
nista chinês, no soviético e no 
cubano?

Tem um texto seminal 
dele, que está na Pedagogia 
da Autonomia, em que ele 
diz que somente a consciên-
cia fanática, que ele chama 
de fundamentalismo, leva ao 
processo de violência e des-
truição. Ele diz que a tendên-
cia do oprimido – ao incorpo-
rar o discurso, os valores e a 
atitude do opressor – é a vio-
lência física ou simbólica.

Por isso mesmo a huma-
nidade só avança quando os 
oprimidos deixam de tentar 
imitar seu opressor. Quando 
eles não querem trocar de lu-
gar com o opressor, mas mu-
dar as relações de opressão. E 
por isso que é raro na história 
isto ocorrer.

Como você responderia aos 
críticos que dizem que é ruim 
ter Paulo Freire sendo lido 
por estudantes porque isso 
pode, de alguma maneira, 
“transformá-los em esquer-
distas”?

O que Paulo Freire mais 
insiste é “não me repita”. Es-
se é o princípio fundamental 

José Eustáquio Romão é especialista da obra de Paulo Freire
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Esta entrevista, concedida a Camilla Costa, 
da BBC Brasil, foi editada. Está integral no site do 
Sismmar e www.bbc.com/portugues e/noticias/20 
15/07/150719_entrevista_romao_paulofreire_cc

Para Paulo Freire, a legitimidade do conhecimento só vem da prática
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Seguro

www.sismmar.com.br

Sismmar e Sifar não apoiaram mudança no contrato

Met Life reduz benefício

ESPAÇO EDUCAÇÃO!
Aos sábados, 9 horas 
Rádio Iguassu, 
AM 830 khz

Ou pela internet, 
www.radioiguassu.com.br

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

A seguradora Met Life 
propôs recentemente um 
novo aumento de 30% para a 
mensalidade do seguro de vi-
da. A proposta foi apresenta-
da à comissão formada pelo 
Executivo Municipal, Aspma, 
FPMA, Sismmar e Sifar.

As representações dos 
sindicatos afirmaram que não 
podiam aceitar qualquer mu-
dança no contrato sem ampla 
discussão com a categoria. 
Os servidores queriam que a 
seguradora apresentasse in-
formações para fundamentar 

da metodologia freiriana de 
construir conhecimento: “não 
me repita, mas se considerar 
que alguma ideia minha resol-
ve algum problema da reali-
dade, reinvente essa ideia em 
cada contexto”. Não sei que 
influência maléfica nos alunos 
seria essa.

Algum país realmente apli-
cou as ideias de Paulo Freire 
na educação?

Um país muito simpático 
ao conjunto da obra do Paulo 
Freire é a Finlândia, que avan-
çou muito na educação. Cuba 
também acabou com o anal-
fabetismo com base no méto-
do. A Coreia do Sul também. 
Para você ter uma ideia, o 
maior seminário internacional 
sobre Paulo Freire foi realiza-
do na Universidade Nacional 
da Coreia do Sul há três anos. 
Estávamos lá debatendo com 
todas as autoridades corea-
nas e todos os freirianos do 
mundo.

Há projetos freirianos 
na Hungria, no Japão... tem 
um grupo trabalhando com a 
alfabetização de decasséguis 
que sofrem por ir viver lá e 
não dominar o idioma. Estão 
usando o método de Paulo 
Freire para alfabetizá-los na 
segunda língua. Os grupos 
que estão tendo sucesso são 
os que reinventaram. Aplica-
ram só os princípios, mas têm 
pontos de partida que são 
bem diferentes.

O Brasil não aplica se-
quer esse método. Há expe-
riências de sucesso pontuais, 
mas isso não é usado como 
política. Sei também que na 
Armênia agora estão fazendo 
uma grande experiência com 
as ideias de Paulo Freire. E no 
País Basco.

Certa vez, eu estava no 
deserto de Góbi, na Mongó-
lia, com o povo nômade, em 
missão. Em uma tenda, vi os 
criadores de cabra sendo al-
fabetizados por dois profes-
sores. Eu não entendia nada 
do que eles falavam, mas um 
nome soava meio familiar. 
Era Paulo Freire. Eles esta-
vam com o último capítulo da 
Pedagogia do Oprimido nas 
mãos, traduzido para o chi-

nês, que trata justamente do 
método de alfabetização.

O que há de tão extraordiná-
rio no método de alfabetiza-
ção de adultos de Freire?

Fui a Angicos, no ser-
tão do Rio Grande do Norte, 
porque lá, Paulo Freire, com 
um grupo de estudantes – 
nenhum deles de Educação 
– alfabetizou primeiro uma 
turma de 30 e, no final, 300 
camponeses. Por que hoje a 
gente começa com uma tur-
ma de 30 adultos e termina 
com três? Por que eles não 
aguentam o curso?

Conseguimos conversar 
com os alfabetizados daquela 
época. Eu saí convencido de 
que, se aplicarmos hoje o que 
fizeram lá, acabamos com o 
analfabetismo no Brasil em 
um ano. É tão simples.

A pessoa precisa apren-
der que as letras constroem 
as palavras, mas não vai ter 
interesse nenhum se não sou-
ber pra que a palavra serve na 
sua vida. Por isso, um “círculo 
de cultura” substitui a aula. 
Nele, você vai discutir a vida 
das pessoas. Parece que está 
perdendo tempo, mas em um 
mês eles são alfabetizados, 
com 40 horas de aula.

Tenho uma experiência 
escrita à mão por uma pessoa 
que foi alfabetizada por ele 
em Brasília, a famosa expe-
riência do tijolo. Tijolo foi uma 
palavra (usada por Paulo Frei-
re como) “geradora” porque 
(os alunos) eram operários 
da construção civil, estavam 
construindo Brasília.

Ele mostrou aos alunos 
um tijolo físico, o partiu e co-
lou nele as sílabas da palavra 
tijolo. E pediu que as pessoas 
formassem outras palavras 
a partir daquelas sílabas. As 
pessoas primeiro gravaram 
mentalmente as sílabas e as 
combinaram: jiló, laje, etc. 
Uma senhora, no entanto, fez 
uma frase: “Tu já lê”. Estava 
alfabetizada.

A gente, que trabalha 
com alfabetização, sabe que a 
pessoa só começa a ler na ho-
ra em que dá um clique. Esse 
clique é a grande descoberta 
do Paulo Freire.

o aumento.
O percentual proposto 

era abusivo. No ano passado 
já havia sido negociado au-
mento de 30% em três anos. 
Foram 10% em 2015, que se 
somam a mais 10% em 2016 
e mais 10% em 2017. Isto é 
aumento real, acima da infla-
ção. Além disto, estes índices 
a mais não reajustam o prê-
mio. Apenas a inflação corri-
ge o seu valor. O lucro é sem-
pre garantido para a Met Life. 

Como teve resistência, 
a seguradora fez nova pro-

posta. Deixará de devolver a 
quantia correspondente a 5% 
do prêmio líquido a título de 
pro labore, que mensalmente 
é sorteada entre os segura-
dos. O último sorteio será em 
agosto.

A proposta foi aceita 
pela comissão. O Sismmar e 
o Sifar não apoiaram a mu-
dança de regra. Os sindicatos 
queriam tempo para discutir 
a questão com a categoria, 
antes de se posicionar. E foi 
num período em que o ma-
gistério estava em recesso.

dele não entrou até hoje”

especialista

Se a administração pú-
blica de Araucária não toma 
iniciativa para ajustar a lei 
municipal à lei nacional, no 
que se refere à hora-ativida-
de, o magistério assume este 
encargo.

Neste semestre, a cate-
goria está recolhendo apoio 
para fazer tramitar um proje-
to de lei de iniciativa popular.

A proposta pretende 
modificar dois artigos da Lei 
1835, do Plano de Carreira 
dos professores. Um para de-
finir no PCCV a hora-atividade 

de um terço da jornada. Ou-
tro, para estabelecer em lei a 
hora-aula de 50 minutos nos 
anos finais.

Para o projeto de inicia-
tiva popular poder tramitar, 
é necessário recolher as as-
sinaturas de pelo menos 5% 
dos eleitores. Como Araucá-
ria tem 86.812 eleitores ap-
tos para a eleição deste ano, 
são necessárias 4341 assina-
turas. 

Consideramos que, com 
um pouco de empenho de 
cada sindicalizado, não seja 

difícil alcançar a meta. Bas-
taria que cada filiado se en-
carregasse de buscar três ou 
quatro assinaturas.

Estas assinaturas (ou 
marcas digitais) de apoio ao 
projeto precisam ser quali-
ficadas, apresentando o nú-
mero do título de eleitor, a 
seção da 50ª zona eleitoral e 
o  endereço do/a eleitor/a de 
Araucária.

Por estarmos em um 
ano eleitoral e por, possivel-
mente, termos novos repre-
sentantes eleitos na Câmara 
Municipal, este projeto de lei 
possivelmente tramitará na 
próxima legislatura. 

As unidades educacio-
nais podem se organizar para 
coletar as assinaturas duran-
te este semestre. Serão feitos 
balanços da campanha a ca-
da encontro do Conselho de 
Representantes do Sismmar. 
Envie sempre a cada mês os 
formulários preenchidos por 
meio da/o representante de 
escola ou de Cmei ou ainda 
diretamente no sindicato. 

Os formulários podem 
ser obtidos pelo site do Sism-
mar www.sismmar.com.br/
arquivos_para_baixar

Hora-Atividade

PL de iniciativa popular 
precisa de 4,5 mil adesões
Basta que cada professor/a colete 3 ou 4 assinaturas

Ouça o programa
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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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO DE 2016
AGENDA

Agende sua consulta com 
a assessoria jurídica, 

pelos telefones 
 (41) 3642-1280 

ou 8753-5167 (TIM)

Portal
www.sismmar.com.br

Facebook
Sismmararaucaria

SINDI
CALI

ZE-SE!

AGOSTO

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

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

•	 Dia 25
Coletivo de Pedagogas/os, 
8h30 e 13h30, no Sismmar

SETEMBRO

•	 Dia 8
Coletivo de Aposentadas/os,   
13h30, no Sismmar

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

SALDO EM 30 ABRIL DE 2016
Bancário 8.203,93 
Aplicação 127.611,05 
Total 135.814,98 

RECEITAS
Repasse PMA 48.580,73 
Repasse FPMA 4.997,22 
Resgate Aplicação 4.026,35 

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 592,53 
Contabilidade 899,00 
Assessoria Jurídica  12.062,05 
Fotocopiadora 352,00 
Manutenção Site 231,00 
Jornal O Popular 375,00 
Repasses
CNTE 1.970,00 
ASPP 2.307,00 
Campanha de lutas
Faixa 90,00 
Xerox\Gráfica 3.116,00 
Rádio Iguassu 2.400,00 
Salão Assembleia 750,00 
Cadeiras - Greve 700,00 
Tendas - Greve 600,00 
Carro de som - Greve  9.262,50 
Motoboy 1.503,00
Camisetas 3.000,00 
Gastos Greve  683,06 
Auxílios
Lanches e refeições 1.794,20 
Formação sindical
CNTE 350,58 

Sede
Copel 318,58 
Sanepar 105,39 
Telefone fixo 290,00 
Telefone Móvel 444,66 
Embratel 14,87
Mercado 311,41 
Segurança 100,00 
Naturágua 2.187,00 
Material de construção 15,00 
Manutenção Sede 310,00 
Informática 120,00
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.781,00 
Salários e vales 7.350,44 
Estagiária - Jurídico  899,80 
Jurídico
Gastos processuais 816,28 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS  4.437,57 
Custos bancários 95,72 
Outras despesas
Dedetizadora 660,00 
Correio 179,45 
Papelaria 442,91 
Reembolso 140,64 
Veículo
Seguro  223,48 
Gasolina 170,00 
Estacionamento 47,70 

SALDO EM 31 MAIO DE 2016
Bancário 2.657,65 
Aplicação 124.226,67 
Total 126.884,32

*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 junho de 2016, com reajuste de 3%. Lei Municipal 2.991/16

CLASSE I - Professoras/es do 1º ao 5º ano
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0101A  I 1.557,27 1.619,56 1.684,34 1.751,71 1.821,78 1.894,65 1.970,44 2.029,55 2.090,44 2.153,15 2.217,75 2.284,28 2.352,81 2.399,86 2.447,86 2.496,82 2.546,76 2.597,69 2.649,64 2.702,64
C0102A II 1.946,58 2.024,44 2.105,42 2.189,64 2.277,22 2.368,31 2.463,04 2.536,94 2.613,04 2.691,44 2.772,18 2.855,34 2.940,98 2.999,80 3.059,80 3.121,00 3.183,42 3.247,08 3.312,03 3.378,27
C0103A III 2.335,89 2.429,33 2.526,50 2.627,56 2.732,66 2.841,97 2.955,65 3.044,32 3.135,64 3.229,71 3.326,61 3.426,40 3.529,20 3.599,78 3.671,78 3.745,21 3.820,12 3.896,52 3.974,45 4.053,94
C0104A IV 2.569,47 2.672,25 2.779,14 2.890,30 3.005,92 3.126,15 3.251,20 3.348,74 3.449,20 3.552,67 3.659,25 3.769,03 3.882,10 3.959,74 4.038,94 4.119,72 4.202,11 4.286,15 4.371,88 4.459,31
C105A V 2.954,88 3.073,08 3.196,00 3.323,84 3.456,79 3.595,06 3.738,87 3.851,03 3.966,56 4.085,56 4.208,13 4.334,37 4.464,40 4.553,69 4.644,76 4.737,66 4.832,41 4.929,06 5.027,64 5.128,24
C106A VI 3.693,60 3.841,34 3.995,00 4.154,80 4.320,99 4.493,83 4.673,58 4.813,79 4.958,20 5.106,95 5.260,16 5.417,96 5.580,50 5.692,11 5.805,95 5.922,07 6.040,51 6.161,32 6.284,55 6.410,30

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 do 6º ao 9º ano 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 I 1.946,58 2.024,44 2.105,42 2.189,63 2.277,22 2.368,31 2.463,04 2.536,93 2.613,04 2.691,43 2.772,17 2.855,34 2.941,00 2.999,82 3.059,82 3.121,01 3.183,43 3.247,10 3.312,04 3.378,28
C0202A II 2.335,89 2.429,33 2.526,50 2.627,56 2.732,66 2.841,97 2.955,65 3.044,32 3.135,64 3.229,71 3.326,61 3.426,40 3.529,20 3.599,78 3.671,78 3.745,21 3.820,12 3.896,52 3.974,45 4.053,94
C0203A III 2.569,47 2.672,25 2.779,14 2.890,30 3.005,92 3.126,15 3.251,20 3.348,74 3.449,20 3.552,67 3.659,25 3.769,03 3.882,10 3.959,74 4.038,94 4.119,72 4.202,11  4.286,15 4.371,88 4.459,31
C0204A IV 2.954,88 3.073,08 3.196,00 3.323,84 3.456,79 3.595,06 3.738,87 3.851,03 3.966,56 4.085,56 4.208,13  4.334,37  4.464,40 4.553,69 4.644,76 4.737,66 4.832,41 4.929,06 5.027,64 5.128,19
C0205A V 3.693,61 3.841,35 3.995,01 4.154,81  4.321,00 4.493,84 4.673,59 4.813,80 4.958,22 5.106,96 5.260,17 5.417,98 5.580,52 5.692,13 5.805,97 5.922,09 6.040,53 6.161,34 6.284,57 6.410,26

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

Mantenha 
atualizado seu 
cadastro junto 

ao SISMMAR
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CNTE realizou encontro nacional 
Aposentados

Entre as decisões estão a luta pela paridade salarial com integralidade e a defesa da saúde e do lazer

Com o tema “O papel do espe-
cialista, coordenador e pedagogo na 
escola atual”, foi realizado o Seminá-
rio Nacional do Departamento de Es-
pecialistas da CNTE nos dias 1º e 2 de 
agosto, em Brasília.

O encontro coincidiu com a 
discussão do PL 257 na Câmara dos 
Deputados. Devido a isto, os parti-
cipantes engrossaram a mobilização 
de servidores junto ao Congresso 
Nacional.

Mesmo assim, pedagogas/os e 
demais especialistas realizaram deba-
tes sobre especificidades da função. 

A primeira mesa de debate, ocor-
rida no dia 1º, abordou o tema “Identi-
dade da/o pedagoga/o e a construção 
coletiva do projeto político-pedagógi-
co da escola”, trabalhado pela secretá-
ria de Formação da CUT-PR, Aparecida 
Reis Barbosa. A professora afirmou 
que “a tarefa do pedagogo é ser um 
articulador do trabalho educacional, 

considerando a escola não como uma 
empresa, mas um espaço de grande 
função social”.

A secretária geral da APP-Sindica-
to, Vanda do Pilar Santana, coordenou 
a segunda mesa de debate com o te-
ma “As relações de trabalho na escola 
e a ação sindical”. Segundo ela, deve 

Participe do 
Coletivo de 

Pedagogas/os!
O próximo encontro será no 

dia 25 de agosto, quinta-feira, às 
8h30min ou às 13h30min, no Sism-
mar. O tema em discussão será “O/A 
pedagogo/a com articulador/a do 
Projeto Político Pedagógico”, com 
o apoio da professora Drª Maria de 
Fátima Rodrigues Pereira (UTP).

existir consciência de unidade entre 
os profissionais e isso só se dá no dia
-a-dia da escola. “É no ambiente esco-
lar que acontece as relações de traba-
lho entre profissionais de diferentes 
funções, mas sendo todos trabalha-
dores em educação. Nesse sentido, 
o sindicato tem papel fundamental 
no processo de unificação e ainda de 
construção de planos de carreira e do 
debate sobre o papel dos educadores 
na sociedade”.

“A base nacional comum curricu-
lar, em diálogo com o Plano Nacional 
de Educação (PNE) e o Sistema Na-
cional de Educação (SNE)” foi o tema 
abordado no segundo dia pelo coor-
denador do Fórum Nacional de Edu-
cação (FNE) e secretário de Assuntos 
Educacionais da CNTE, Heleno Araújo.

“Entendemos que o Brasil tem 
diversidades regionais e culturas locais 
que precisam ser respeitadas. Não po-
demos pensar que todas as diretrizes Com informações da CNTE

devem ser comuns. E, a partir desse 
ponto, é necessário que a própria lei 
de diretrizes e bases seja respeitada, 
ou seja, que a escola tenha autonomia 
para elaborar seu currículo”, ressaltou 
Araújo.

Os presentes puderam participar 
de um debate sobre o funcionamento 
político/estatutário do departamen-
to de especialistas da CNTE. Entre as 
ações prioritárias do setor ficou es-
tabelecido maior publicidade e orga-
nicidade no site da confederação e o 
contato permanente entre os estados.

O coordenador do Departamen-
to de Especialista da CNTE e dirigen-
te da APP-Sindicato, Mário Sérgio de 
Souza, avaliou como positivo o evento. 
“Houve interesse e participação efeti-
va dos educadores, que só reforça a 
preocupação da CNTE de se apropriar 
e debater mais as questões ligadas aos 
especialistas e a educação”, afirmou.

Pedagogas/os

Em seminário, profissionais debatem seu papel na escola atual

CNTE - Troca de expe-
riências, tomada de conhe-
cimentos e reafirmação de 
compromissos. Estes foram os 
principais pontos destacados 
pelos participantes do 10º En-
contro Nacional de Aposen-
tados da CNTE. Cerca de 170 
pessoas estiveram reunidas, 
para fortalecer a unidade da 
categoria e demonstrar que 
continuam na luta pelos seus 
direitos.

“O Encontro é importan-
te porque aglutina a partici-
pação de professores e outros 
profissionais aposentados de 
todo o Brasil. De acordo com 
o que vimos aqui, podemos 
inovar dentro do nosso sin-

dicato” disse a diretora do 
Sinpro-DF, Sílvia Canabrava. 

Os sindicatos filiados à 
confederação apresentaram 
suas realizações e projetos. 
Foi um momento de troca de 
informações e intercâmbio 
entre diferentes realidades. 
“Vamos levando daqui muita 
coisa que os outros estados 
estão fazendo e que ainda 
não conseguimos realizar. Ob-
servamos muitos pontos inte-
ressantes”, explicou Heloisa 
Vaillant, diretora de aposenta-
dos do Sindiupes-ES.

A luta pela manutenção 
dos direitos dos profissionais 
aposentados também foi des-
tacada. “Viabilizar ações para 

enfrentar um governo déspo-
ta, que age pela retirada de di-
reitos conquistados através do 
tempo, é muito importante. 
Nosso lema diz que direito não 
se tira, se amplia”, afirma a se-
cretária de Aposentados da 
APP-Sindicato, Valci Mattos.

Deliberações - O relató-
rio produzido pelos grupos de 
trabalho formados durante 
o segundo dia de evento foi 
apresentado e aprovado na 
plenária final. Entre as delibe-
rações estão a criação de uma 
política de integração dos 
aposentados no meio sindical, 
a luta pela paridade salarial 
com integralidade e a defesa 
da saúde e do lazer.

Em 6 de maio a justiça 
federal deferiu o pedido de 
liminar proposto pelo Sis-
mmar em favor dos sindica-
lizados que apresentaram 
documentação. 

Até o julgamento final 
da ação, os filiados do Sis-
mmar que usufruem dos pla-
nos de saúde e odontológico 
coletivos (Unimed e Dental 
Uni), não podem mais sofrer 
a cobrança da contribuição 
previdenciária (INSS) nas fa-
turas sobre os serviços pres-
tados.

Os valores já cobrados 
nos últimos cinco anos tam-
bém são objeto da mesma 
ação e poderão ser ressarci-
dos após o julgamento final. 

O departamento jurídi-
co do sindicato entrou com 
a ação em outubro do ano 
passado. O processo teve 
como base uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal  
proferida em dezembro de 
2014. Foi declarado incons-
titucional o artigo 22, IV, da 
Lei 8.212/91, que define em 
15% a contribuição previden-
ciária referente a serviços 
prestados por cooperados 
por intermédio de cooperati-
vas de trabalho.

Segundo a decisão, a 
cobrança é indevida porque, 
segundo a Constituição Fe-
deral, a contribuição previ-
denciária deve incidir apenas 
sobre o valor da remunera-
ção efetiva paga ao profissio-
nal que presta o serviço.

Embora tenha sido de-
clarada a inconstitucionalida-
de, a decisão só produz seus 
efeitos entre as partes que 
integraram aquele processo, 
o que significa que não será 
aplicada automaticamente a 
todos os filiados.

Jurídico

Unimed não pode 
cobrar contribuição 
previdenciária

O 10º Encontro Nacional dos Aposentados ocorreu em Natal, RN

foto CNTE
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Câmara vota PL que sucateia serviço público
Nacional

Agosto começou com 
um grande desafio para os 
servidores das três esferas de 
governo de todo o país. Na 
primeira semana, começou o 
processo de votação do Pro-
jeto de Lei 257, que permite 
o congelamento de salários e 
de avanços nas carreiras, am-
plia as terceirizações e preca-
riza os serviços, entre outras 
consequências.

Várias caravanas de ser-
vidores foram até Brasília pa-
ra protestar e tentar barrar a 
votação do projeto. A Casa do 
Povo foi fechada para o povo 
e nenhum manifestante con-
seguiu entrar nas galerias do 
plenário. Porém, não faltou 
trabalhador do serviço públi-
co nos mais diversos locais 
buscando contato com parla-
mentares e pedindo para se 
posicionar contra.

O Sismmar divulgou a 
ameaça e pediu à categoria 

que enviasse mensagens aos 
deputados federais contra o 
PL 257. Professores da Escola 
Ibraim Antônio Mansur emiti-
ram moção contra o projeto. 

Nesse primeiro momen-
to a mobilização deu certo e 
a votação do projeto foi adia-
da para a semana seguinte, 
após o fechamento desta 
edição. No site do Sismmar 
você encontra informações 
atualizadas.

O projeto foi encami-
nhado ao Congresso Nacional 
projeto pelo governo federal 
no primeiro semestre deste 
ano. Seu propósito é regu-
lamentar o refinanciamento 
de dívida pública de estados 
e municípios. No entanto, 
para esses governos alonga-
rem suas dívidas e receberem 
mais recursos, o PL 257 impõe 
uma série de restrições aos 
servidores. É mais perversa 
que a Lei de Responsabilida-

estados é a taxação de gran-
des fortunas, é a auditoria da 
dívida pública, que rola so-
bre os juros bancários e não 
pertence aos trabalhadores. 
É necessária uma política 
fiscal que também seja so-
cial”, afirma Irene Rodrigues, 
coordenadora do Sindicato 
dos Servidores Municipais 
de Curitiba (Sismuc) ao jornal 
Brasil de Fato.

Segundo Nota Técnica 
do Dieese, uma vez assinados 
os acordos de alongamento 
da dívida, os servidores pas-
sarão, necessariamente, dois 
anos sem aumento salarial. 

A isto se adiciona a ele-
vação da alíquota de contri-
buição previdenciária dos 
servidores, o que reduzirá 
a remuneração nominal lí-
quida.

Com respeito ao em-
prego, a previsão é reduzir  
em várias áreas. Mesmo a 
educação, saúde e seguran-
ça poderão não acompanhar 
a expansão da demanda. As 
condições de trabalho podem 
se deteriorar, caso as restri-

ções ao aumento ou mesmo o 
corte de outras despesas cor-
rentes se reflitam na falta de 
material, na obsolescência de 
equipamentos e instalações e 
na ausência de manutenção.

Os limites e definições 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal passam a ser mais rigo-
rosos no que tange à despe-
sa com pessoal. Aí se inclui o 
pessoal contratado por Orga-
nizações Sociais (OS) e outras 
formas de terceirização.

Ao reduzir o limite de 
gasto com pessoal de 51,3% 
para 48,3% da receita corren-
te líquida, o projeto permite 
que a política de valorização 
dos profissionais da educação 

e da saúde, seja descumprida 
ou cumprida parcialmente.

Uma possibilidade é de 
que haja revogação da lei 
que estabelece a política de 
valorização do salário míni-
mo, deixando que seu valor 
seja reajustado somente pela 
inflação do período. Com es-
ta medida, trabalhadores de 
categorias nas quais há piso 
salarial – e que poderiam ter 
seus ganhos reais ancorados 
no ganho real do salário mí-
nimo – também podem ser 
afetados nas suas futuras 
negociações salariais. Seria o 
fim da conquista histórica de 
um instrumento importante 
de distribuição de renda.

Servidores poderão passar dois 
anos sem reajuste, alerta Dieese

A Câmara dos Deputados 
deve começar a votar em bre-
ve o Projeto de Lei 4.567/16, 
que retira da Petrobras o con-
trole sobre a exploração do 
Pré-Sal. O projeto tramita em 

regime de urgência.
A lei atual, nº 12.351/10, 

que instituiu o regime de par-
tilha na camada pré-sal, exige 
a Petrobras como participan-
te obrigatória e operadora 

com 30% de qualquer bloco 
contratado na área do Pré-
Sal. Isto assegura o controle 
nacional sobre estas jazidas.

O projeto em discus-
são muda essa configuração. 
Permite que seja dispensada 
a participação da empresa 
brasileira, em benefício das 
multinacionais do petróleo. 
Na prática, representa o início 
do processo de privatização 
da Petrobras.

A proposta original aten-
dia a uma promessa feita 
à direção da multinacional 
Chevron por José Serra (PSDB
-SP). Segundo documentos do 
governo dos EUA, revelados 
pelo site wikileaks, Serra te-
ria prometido mudar a lei do 
pré-sal caso se tornasse pre-
sidente em 2010. Quando foi 

eleito senador, em 2014, sua 
primeira ação foi propor abrir 
o pré-sal. Seu projeto, era 
muito mais perverso do que 
o texto aprovado no início do 
ano pelo Senado

PNE - Se o projeto for 

Deputados também podem abrir o pré-sal às multinacionais

Projeto de Lei 257 acaba com a carreira dos servidores e prejudica toda a população

aprovado, perde o povo bra-
sileiro e perde a educação, 
uma vez que os royalties do 
petróleo são a principal fonte 
de investimento se cumprir as 
metas do PNE – Plano Nacio-
nal de Educação.

O governo golpista de 
Temer (PMDB) começou a 
vender o patrimônio público 
ao capital estrangeiro. Ini-
ciou liquidando a parte da 
Petrobras (66%) na área de 
Carcará, Bacia de Santos. 
Quem adquiriu foi a empresa 
norueguesa Statoil Brasil Óleo 
e Gás. 

O campo tinha a previ-
são de render pelo menos R$ 

22 bilhões à Petrobras. Foi ne-
gociado por R$ 8,5 bi. Como o 
valor estimado das roubalhei-
ras na Petrobras ficou em R$ 
6,2 bi, tem-se uma perda de 
mais de duas Lava Jato.

A Petrobras a única pe-
troleira do mundo que não 
quer lugar cativo nas melho-
res jazidas de petróleo desco-
bertas neste século.

Na venda de Carcará, Petrobras 
perde mais do que com Lava Jato

Informações do blog Tijolaço

de Fiscal, que o projeto altera 
para pior.

Estado ou município en-
dividado tem permissão para 
congelar salários e avanços 
nas carreiras, ampliar as ter-
ceirizações e precarizar os 
serviços, entre outras conse-
quências. Aumenta a contri-
buição previdenciária e con-
cursos públicos são proibidos.

O resultado é o suca-

teamento do serviço público, 
prejudicando, ao final de tu-
do, a população. Atende aos 
governantes que não têm 
compromisso público.

Prejudicar os servido-
res e os usuários dos servi-
ços públicos não era a única 
alternativa possível para o 
endividamento de Estados e 
Municípios. “A melhor forma 
de arrecadar verbas para os 


