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Municipal

Sismmar busca negociações com a Smed

Magistério quer manter os canais de diálogo para encaminhar e resolver as demandas da categoria
Tão logo o professor Henrique Theobald tomou posse como
titular da Secretaria da Educação, a direção do Sismmar o procurou para estabelecer canais de diálogo para encaminhar e resolver as demandas da categoria.
Em duas reuniões foram tratadas diversas questões e foi formada uma comissão de negociação permanente, que deve reunir-se com secretário e sua assessoria no dia 15 de março.
Confira nesta página alguns dos temas debatidos.

Concurso público
A carência de pessoal é
reconhecida pelo secretário.
Caso a folha de pagamento reduza acentuadamente, como
se espera, será aberto concurso público. Segundo ele, a
prioridade será contratar profissionais da Educação Infantil,

cozinheiras e auxiliares administrativos, para então realizar
concurso para pedagogos, inspetores e professores.
A Smed avalia que será
necessário contratar professores da Docência I, mas o concurso não é certo para breve.

Licença Prêmio e afastamentos
São 98 os profissionais
do Magistério afastados por
Licença Prêmio, Licença Maternidade ou por licença saúde de longa duração.
A Smed está deferindo os
pedidos de licença prêmio para servidores na iminência de
se aposentar e ou da licença
maternidade.

Fica aqui a orientação
aos professores próximos da
se aposentar, para que solicitem ao FPMA uma simulação
de aposentadoria. Assim será
possível montar um calendário de concessão de licenças
especiais de acordo com o
prazo que ainda falta para encerrar a atividade docente.

Educação Especial
Será criado um Centro
Educacional único. O Pronto
Atendimento Infantil vai para
o hospital municipal. O espaço atual vai agregar todos os
CMAEEs (Centros Municipais
de Atendimento Educacional Especializado), inclusive o
Centro Educacional Padre José

Anusz. O serviço de avaliação
psicoeducacional vai dividir
espaço com o departamento
de saúde ocupacional.
Será preciso que os profissionais da Educação Especial avaliem se as condições
oferecidas são adequadas e se
posicionem junto ao sindicato.

Promoções e progressões
O governo afirma que se
propõe a pagar as promoções
e progressões na carreira aos
profissionais que estão em
vias de se aposentar, com valores retroativos. O objetivo
é estimular a aposentadoria
e, com isto, reduzir a folha de
pagamento da educação.
Esta é uma medida importante para assegurar apo-

sentadorias dignas a quem
têm direito. Porém, ela deve
estar atrelada à abertura de
concurso público e à retomada das promoções. O governo também precisa apresentar um plano de pagamento
dos avanços que a gestão
Olizandro deixou pendente e
está gerando grande passivo
trabalhista.

Hora-atividade de 33%

A conquista da hora-atividade de 33,3% da jornada
vai depender de muita luta
da categoria. O secretário está atrelando a hora-atividade

para a Docência I à estadualização dos anos finais, com
os profissionais de Docência
II atuando com projetos nos
anos iniciais.

Governo quer mudar PCCV
para retirar direitos
A categoria quer mudar
alguns pontos do Plano de
Carreira para resolver questões que incomodam o magistério há anos. É preciso ajustar
a hora-atividade à Lei do Piso
e reconhecer os certificados
de cursos realizados antes do
ingresso na rede, por exemplo.
Mais que isto, o Plano
de Carreira precisa ser viabilizado, com o respeito aos
avanços previstos na lei e com
a revisão do parecer absurdo
que considera avanço vertical
como transposição de cargo.

Por sua vez, o governo
pensa em mexer no PCCV. Durante reunião com os aposentados (página 7), o secretário
de Governo Genildo Carvalho
afirmou que o prefeito Hissam vai querer mudar o Plano
de Carreira, para retirar direitos dos professores. Ele considera o PCCV insustentável.
O corte do abono dos
aposentados e o anunciado
desmonte da carreira seguem
a política do governo nacional, de desmonte dos serviços públicos.

O partido do prefeito está inserido no governo Temer
e apoia desde o início o golpe
contra a democracia. O presidente do PPS, Roberto Freire
(SP), e seu representante paranaense na Câmara Federal,
Rubens Bueno, votaram a favor da Proposta de Emenda
Constitucional que congela os
serviços públicos por 20 anos.
Hissam parece estar no
caminho para adequar Araucária ao cenário de desmonte
da saúde, da educação, da segurança pública, etc.

Docência II precisa definir questões
jurídicas e pedagógicas da carreira
Sismmar realiza seminário no dia 21 de março para discutir a questão
Os professores da Docência II – onde se inclui o
próprio Theobald – estão
preocupados com seu futuro.
É intenção do governo dar seguimento ao processo de estadualização das turmas do 6º
ao 9º ano, o que coloca estes
profissionais num quadro em
extinção.
A cada ano devem sobrar
mais e mais docentes sem turmas, já que seus alunos serão
transferidos ao Estado. Esta situação abre a necessidade de
se discutir questões jurídicas
e pedagógicas relacionadas à
carreira.
Neste ano, uma alternativa foi colocar professores
para cobrir licenças-prêmio.
A Smed também tem a proposta de utilizar docentes dos
anos finais em projetos com
os anos iniciais, dentro de suas
áreas.
Seminário
Estes assuntos serão
tratados no seminário que o
Sismmar está programando
para o dia 21 de março, pela

Direção sindical e secretário criaram comissão permanente de negociação

manhã, na sede do sindicato.
Estadualização
O processo de estadualização das turmas do 6º ao 9º
ano está em discussão com o
Estado. Segundo o secretário,
ao invés de entregar prédios
do município, o governo tem
a intenção de fazer o Estado
construir colégios para receber os anos finais do Ensino
Fundamental.
O Sismmar teve aceito
seu pedido para participar da
reunião sobre estadualização

ente o Ministério Público,
Smed e Secretaria de Estado
da Educação, marcada para
30 de março.
Mais de uma unidade
O secretário afirmou antes do carnaval que a Smed
emitiria uma normativa para
orientar os professores que
atuam em mais de uma unidade sobre como participar nas
formações e reuniões nas escolas. Até o fechamento desta
edição, as escolas não haviam
recebido nenhuma orientação.

www.sismmar.com.br
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Reforma da Previdência

Só GREVE GERAL recupera
o direito à aposentadoria
É hora de estancar os
ataques contra os direitos!
Não é possível aceitar
trabalhar até morrer para
bancar a farra golpista!
É necessário erguer-se
para defender a Lei do Piso,
que consolida um salário nacional e dispõe um terço da
jornada para hora-atividade.
A aposentadoria, salário
e condições de trabalho são
direitos básicos para assegurar dignidade à carreira do
Magistério.
E a hora de tomar posição é agora!
Diante dos ataques desferidos pelo governo contra
os serviços públicos, a educação, as aposentadorias e contra todos os trabalhadores,
a CNTE levou aos sindicatos
filiados a proposta de GREVE
GERAL Nacional da Educação.
A data indicada para iniciar é
15 de março.
O Magistério de Arau-

cária definiu sua posição em
assembleia realizada em 8 de
março, após o fechamento

desta edição, indicando ações
e a forma como participar do
movimento nacional.

Simulação

Aposentadoria de
professora é adiada
de 2023 para 2046
No dia em que completou 44 anos de idade, a professora Adriana dos Santos
(nome fictício) fez os cálculos
para saber quando seria sua
aposentadoria. Concursada,
há 20 anos em salas de aula,
com mais seis anos de trabalho, pode solicitar sua

aposentadoria em 2023,
com vencimento integral – o
último salário. Confira a tabela abaixo.

Com a Reforma da
Previdência em curso, Adria-

na perde todo o seu direito.

Precisará trabalhar mais
21 anos, até completar 65
anos de idade, para se apo-

sentar em 2038, recebendo
92% da média dos salários.
Para não ter desconto
sobre o valor a receber, tem
que contribuir por 49 anos.
Portanto, Adriana só rece-

be de aposentadoria 100%
da média quando tiver 73
anos de idade, em 2046.
Professor/a que ingressou na carreira até 2003, se
aposenta pelo último salário.
Após 2003, o valor da aposentadoria é calculado com base
na média das 80% maiores remunerações desde 1994. Com
a PEC 287, o cálculo passa a
ser feito pela média de todos
os salários.

Docentes abaixo de 50 anos (homens) e 45 anos (mulheres)
Gênero

Idade

Homem 49 anos
Mulher 44 anos

Tempo de contri- Tempo de contribuição
buição cumprido que falta na regra atual
25 anos
20 anos

5 anos (54 anos*)
5 anos (49 anos*)

Idade pendente
na regra atual

Idade a cumprir
com a PEC 287

6 anos (55 anos*) 16 anos (65 anos*)
6 anos (50 anos*) 21 anos (65 anos*)

Tempo de contribuição
que falta com a PEC 287
24 anos (73 anos*)
29 anos (73 anos*)

* Previsão de idade para adquirir o direito

Desmanche da Previdência pública atende a empresas privadas

Com a PEC 287, poucos se aposentarão com valores integrais. O maioria vai morrer sem se aposentar
Então, alguém sugere:
“Vamos parar de pagar a Previdência!”. É justamente isto
que o governo quer, para fortalecer a previdência privada.
E, quem paga um plano privado, vai rezar todos os dias para
a operadora não ir à falência.
O cabeça da reforma
trabalha para a
Previdência Privada
Além das regras draconianas para aposentadoria,
a maior evidência de que o
único propósito é beneficiar
as empresas privadas está na
pessoa do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda.
Marcelo Caetano é um
dos cabeças da reforma e ocupa também cargo de conselheiro na Brasilprev. A empresa tem como acionistas a PFG
do Brasil Ltda (cuja sede é nos
EUA) e a BB Seguros Participações SA. Assim, se vê a quem
ele serve.
Quem busca informações, percebe logo que os ar-

gumentos para a reforma são
mentirosos. Falaciosos.
A Seguridade Social
é superavitária
Ao contrário do que dizem os aliados golpistas (governo Temer, Organizações
Globo, banqueiros, etc.) a Seguridade Social dá lucro.
Levantamento realizado
pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (ANFIP) mostra que de 2011 a 2015 o saldo foi sempre positivo. Confira na tabela abaixo.
A Previdência urbana
teve superávites
de 2009 a 2015
Foi um período de crescimento do emprego formal. O
déficit estourou em 2016, em

decorrência do movimento de
desestabilização e do golpe. O
aumento do desemprego ocasionou a queda na arrecadação, formando o déficit de R$
46,8 bilhões.
A este montante somase o déficit de R$ 105 bilhões
da Previdência rural. O segmento do campo sempre teve
grande defasagem. Tanto que
foi decisão dos constituintes
assimilar as aposentadorias
dos trabalhadores rurais como política de inclusão social,
dentro do princípio da Constituição cidadã.
O governo retira
dinheiro da Previdência
A partir da promulgação
da carta de 1988, a saúde, a
previdência e a assistência

Saldo da Seguridade Nacional em milhões de R$
2011
2012
2013
2014
2015
Receitas
Despesas
Saldo

527.080 595.737 650.996 686.091 707.117
451.322 513.046 574.753 632.198 683.169
75.758 82.691 76.243 53.893 23.948

Fonte: Anfip

social passaram a formar o
sistema de Seguridade Social.
Diversas receitas foram vinculadas exclusivamente para este fim, de forma que pudesse
ser sustentável. A contribuição
previdenciária é uma dessas
fontes.
Porém, com o avanço
neoliberal, a Emenda Constitucional 27 criou, em 2000, a
Desvinculação das Receitas da
União (DRU). O governo passou a gastar livremente 20%
da arrecadação que até então
era exclusivamente vinculada
para a Saúde, Previdência, Assistência Social, Educação…
Válida por quatro anos, a
DRU foi renovada a cada quatro anos. Em 2016, foi prorrogada por oito anos, até 2024.
Faz muito tempo que o
governo desvia dinheiro que
deveria ir para da Previdência.
Portanto, não pode culpar as
aposentadorias pelo déficit.
Empresas devem
R$ 426 bi à Previdência
E, se o governo usa o

rombo como desculpa, deveria começar cobrando de
quem sonega.
A dívida de empresas
privadas e públicas com a
Previdência Social está em R$
426 bilhões. Na lista das devedoras estão o Bradesco, Caixa
Econômica, Marfrig, Vale e JBS
(que detém as marcas Friboi e
Swift) que, juntas, devem R$
3,9 bilhões.
Calcula-se que quase
60% do valor devido estejam
perdidos. Entre as devedoras
há empresas falidas (como as
aéreas Varig e Vasp), em processo de falência, tradicionais
sonegadoras ou laranjas. Por
isto, nem toda a dívida pode
ser recuperada.
Mesmo assim, o governo
entrega ao setor privado algo
em torno de R$ 501 bilhões
ao ano, ou seja, 8% do PIB, a
título de isenções fiscais, previdenciárias, perdões de multas, e de dívidas, etc. Muitas
benesses são sem qualquer
contrapartida.
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Mulheres na Luta!

8 DE MARÇO não é dia de festa, é mais um dia p
na luta das trabalhadoras contra a opressão e
Vivemos um momento no mundo em
que se escancaram as formas de aumentar
a exploração contra o conjunto da classe
trabalhadora e a opressão contra as
mulheres trabalhadoras.
No centro do sistema capitalista, nos
EUA, o presidente Donald Trump ataca as
mulheres como se fossem mercadorias
de consumo e tenta eliminar direitos
conquistados com muita luta, como a
descriminalização e a legalização do aborto.
Esse é o mesmo presidente que quer
erguer muros para impedir a entrada nos
EUA de mulheres, crianças e homens que
fogem da guerra e da fome.
Na Argentina, as ruas também foram
ocupadas no final de 2016 com grandes
passeatas denunciando os assassinatos
contra as mulheres.
O capital e seu Estado atacam o conjunto
da classe trabalhadora, aumentando
a exploração e a opressão contra as
mulheres
O Capital com seu Estado, através
dos vários governos, avança contra direitos
do conjunto da classe trabalhadora e no
Brasil não é diferente. O governo Temer
(PMDB-PSDB) acelera os ataques aos nossos
direitos e as mulheres trabalhadoras serão
mais atacadas. Se as propostas do governo
passar, os direitos garantidos na legislação
trabalhista
e nas
Convenções
Coletivas vão
acabar.
Pois é isto
que significa
a proposta
do negociado
estar acima do
legislado. Ou
seja: os direitos
não serão
ampliados, mas
sim eliminados.
Com esta
proposta, os
empresários
querem acabar
com os direitos
que temos hoje e que foram garantidos com
muita luta.
Veja alguns exemplos de direitos que irão
para o ralo pela proposta dos patrões e
dos governos:
- A contratação temporária poderá
ser de 1 ano, o que significa receber menos
e não ter nenhum direito garantido. Por
exemplo, se a trabalhadora engravidar e
estiver em contrato temporário, não terá

direito à estabilidade
de gestante. Se
uma trabalhadora
(ou trabalhador)
sofrer acidente e for
afastado, poderá ser
demitido quando
retornar. Não terá
direito a 13º, férias,
NADA.
- A idade de
homens e mulheres
para aposentadoria
será igualada: o
governo tenta
esconder que a dupla
jornada imposta às
mulheres continua
a ser a realidade da
maioria das trabalhadoras. Continuamos
a receber salários menores e o serviço
doméstico continua sendo uma imposição
às mulheres. Portanto, aposentar-se mais
cedo não é privilégio: é um direito garantido
na luta, que o governo quer acabar, jogando
a realidade das trabalhadoras para debaixo
do tapete.
Ainda querem dizer que se aposentar mais
cedo que os homens é privilégio
Em sua proposta de desmonte da
Previdência, o governo Temer (PMDB-PSDB)
quer esconder
também que
os salários das
trabalhadoras
continuam a ser
menores do que
os salários dos
trabalhadores
que também
recebem
um salário
arrochado.
O que
o governo e
os patrões
querem é nos
fazer trabalhar
até morrer e
impor o serviço
doméstico para
o resto da vida às mulheres como se isso
fosse destino.
O serviço doméstico não é destino para
as mulheres. É imposição desta sociedade
desigual
Lavar, passar, cozinhar, limpar e
cuidar dos filhos todos os dias, antes e
depois da jornada de trabalho fora de casa:
essa é a realidade imposta à maioria das
trabalhadoras.

Um serviço que
acontece todos os dias,
não é remunerado e
garante a manutenção
da força de trabalho
para o Capital. Ou
seja, as trabalhadoras
cuidam do alimento,
da roupa, daqueles
que moram na mesma
casa e que no dia
seguinte estarão
novamente prontos
para mais um dia de
muito trabalho. Os
patrões se aproveitam
do serviço doméstico
para aprofundar sua
concentração de

riqueza.
Para enfrentar todos esses ataques
é preciso lutar. Uma luta que não é só
das mulheres trabalhadoras, mas, sim, do
conjunto da nossa classe!

No parlamento mais violência contra as
mulheres
A Câmara dos Deputados tenta piorar
ainda mais a situação vivida pelas mulheres.
De autoria do deputado Sérgio Vidigal (PDT),
que já tem parecer favorável do relator do
projeto no Senado Aloísio Nunes (PSDB)
– hoje, ministro das Relações Exteriores
do governo Temer. A proposta desses
parlamentares dá poder aos delegados
de polícia para decidir se concede ou não
medidas cautelares para manter o agressor
afastado de suas vítimas.
E tem mais. O projeto do senador
Eduardo Lopes (PRB, partido ligado à Igreja
Universal) propõe prazo de 60 dias para que
a vítima de agressão confirme ou retire sua
denúncia. Hoje, pela Lei Maria da Penha, a
renúncia da denúncia só pode acontecer em
audiência específica e com a presença do
juiz/a.
O que pretendem com a alteração da
lei é dar tempo ao agressor para que possa
ameaçar, intimidar, e provocar mais violência
contra a vítima que o denunciou
Tanto na Câmara dos Deputados como
no Senado, a maioria dos parlamentares
tenta ampliar ainda mais a discriminação e
a violência contra as mulheres, impondo leis
para mandar em nossos corpos e vidas.
Além de impedir a discussão sobre
a necessidade da descriminalização e
legalização do aborto, o PL 5069, de autoria
do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB)
– cassado por corrupção –, tem o objetivo
de retirar o direito ao aborto às mulheres
vítimas de estupro, impedindo o acesso
imediato à pílula do dia seguinte. A proposta

5

JORNAL DO SISMMAR | www.SISMMAR.com.br | 67ª edição | Março 2017

para avançar
a exploração!
submete as mulheres a mais violência, pois
o aborto só seria autorizado após exame de
corpo de delito e registro da ocorrência na
delegacia.
São as mulheres da classe trabalhadora
as maiores vítimas do aborto clandestino,
pois são as únicas submetidas a esse
procedimento em clínicas de fundo de
quintal, sem higiene ou segurança. Já as
mulheres ricas que podem pagar o alto
custo do procedimento sem risco, saem sãs
e salvas.
Eduardo Cunha também propôs o
projeto apelidado de bolsa estupro. No
caso, mulheres vítimas de estupro que
engravidarem por conta da violência sofrida,
ao manterem a gestação, receberiam uma
pensão até localizarem o estuprador, que
ainda poderá reconhecer a “paternidade”.
A partir daí a pensão acaba. Ou seja,
para receber a pensão alimentícia, a mulher
será obrigada a manter contato com quem
a violentou. É mais violência contra a vítima
do estupro.
Os apoiadores desse projeto são os
mesmos que viram as costas para as crianças
que vagam nas ruas abandonadas pelos pais
– que é a forma masculina abortar –, e às
tantas outras que são obrigadas a trabalhar
desde cedo.

A violência está
dentro e fora dos
locais de trabalho e
atinge de forma mais
intensa as mulheres.
Lutar contra isso
não é uma tarefa só
das trabalhadoras,
mas do conjunto da
nossa classe
A opressão
contra às mulheres
aumenta ainda mais
a exploração contra a
classe trabalhadora,
que é formada por
mulheres e homens.
Quanto mais trabalham e adoecem, mais
lucros geram para os capitalistas.
Para os capitalistas, somos mais uma
mercadoria, mas não qualquer mercadoria.
Nosso trabalho é a fonte de lucro deles.
Quanto mais adoecemos trabalhando, mais
lucros produzimos para os patrões.
E nós, mulheres trabalhadoras,
sofremos ainda mais. Saindo da fábrica,
nos espera o serviço da casa e a
responsabilidade – como se fosse apenas
nossa – do cuidado dos filhos.
Por isto, a luta não é de trabalhadoras
contra trabalhadores. A luta é contra este
sistema de opressão e exploração, que tenta
estabelecer como desigual o fato de sermos
diferentes.
Fazemos parte de uma mesma classe.
Somos mulheres e homens trabalhadoras e
trabalhadores, que sofrem com o arrocho
salarial e o desrespeito aos direitos.
Dentro da nossa classe, além da
exploração capitalista, as mulheres sofrem
com todas as formas de opressão que se
mostram na violência escancarada, nas
marcas dos corpos, nos assassinatos, e
também na violência dos xingamentos e da
humilhação por quem quer controlar nosso
corpo.
A opressão e exploração ainda é maior
para as trabalhadoras negras. Triplamente
discriminada, a mulher negra e pobre é
a trabalhadora que se insere mais cedo
no mercado de trabalho e a última a sair
do trabalho. É também a maioria entre
os desempregados, recebe salários ainda

menores e sofre a discriminação ainda maior
por sua cor.
Um tapinha dói, sim. Além do tapa, os
assassinatos continuam aumentando
Apesar da Lei Maria da Penha ser um
avanço conquistado pela luta das mulheres,
só a lei não basta. É preciso garantir proteção
às mulheres vítimas de violência e punição
ao agressor.
Até hoje, o número de delegacias e
juizados especializados na violência contra
mulher é insuficiente. O tratamento é muito
ruim e ainda impera a mesma discriminação
e o mesmo machismo vivido fora das
delegacias. Além disso, faltam casas abrigo
para que as vítimas tenham onde se refugiar.
Segundo o Mapa da Violência 2015,
dos 4.762 assassinatos de mulheres
registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram
cometidos por familiares, sendo que em
33,2% destes casos, o crime foi praticado
pelo parceiro ou ex.
Essas quase 5 mil mortes representam
13 homicídios femininos diários em 2013
Para enfrentar isso, é preciso seguir
lutando!
Gerações que vieram antes de nós
lutaram para que tivéssemos os direitos
que hoje estão ameaçados. Para garantir
que nenhum direito seja a menos e avançar
em mais conquistas é preciso seguir
fortalecendo a luta por uma outra e nova
sociedade, onde ser diferente não signifique
ser desigual: uma sociedade socialista.
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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 de 1ª a 4ª séries
Código
C0101A
C0102A
C0103A
C0104A
C105A
C106A

Nível
Nível I
Nível II
Nível III
Nível IV
Nível V
Nível VI

A
1.557,27
1.946,58
2.335,89
2.569,47
2.954,88
3.693,60

B
1.619,56
2.024,44
2.429,33
2.672,25
3.073,08
3.841,34

0-2 anos

C
1.684,34
2.105,42
2.526,50
2.779,14
3.196,00
3.995,00

D
1.751,71
2.189,64
2.627,56
2.890,30
3.323,84
4.154,80

3-5 anos

E
1.821,78
2.277,22
2.732,66
3.005,92
3.456,79
4.320,99

F
1.894,65
2.368,31
2.841,97
3.126,15
3.595,06
4.493,83

6-8 anos

G
1.970,44
2.463,04
2.955,65
3.251,20
3.738,87
4.673,58

H
2.029,55
2.536,94
3.044,32
3.348,74
3.851,03
4.813,79

9-11 anos

I
2.090,44
2.613,04
3.135,64
3.449,20
3.966,56
4.958,20

J
2.153,15
2.691,44
3.229,71
3.552,67
4.085,56
5.106,95

12-14 anos

K
2.217,75
2.772,18
3.326,61
3.659,25
4.208,13
5.260,16

L
2.284,28
2.855,34
3.426,40
3.769,03
4.334,37
5.417,96

15-17 anos

M
2.352,81
2.940,98
3.529,20
3.882,10
4.464,40
5.580,50

N
2.399,86
2.999,80
3.599,78
3.959,74
4.553,69
5.692,11

18-20 anos

O
2.447,86
3.059,80
3.671,78
4.038,94
4.644,76
5.805,95

P
2.496,82
3.121,00
3.745,21
4.119,72
4.737,66
5.922,07

21-23 anos

Q
2.546,76
3.183,42
3.820,12
4.202,11
4.832,41
6.040,51

R
2.597,69
3.247,08
3.896,52
4.286,15
4.929,06
6.161,32

24-26 anos

S
2.649,64
3.312,03
3.974,45
4.371,88
5.027,64
6.284,55

T
2.702,64
3.378,27
4.053,94
4.459,31
5.128,24
6.410,30

27-29 anos

CLASSE II - Professoras/es de 5ª a 9ª séries e pedagogas/os
Código Nível
A
C0201A Nível I 1.946,58
C0202A Nível II 2.335,89
C0203A Nível III 2.569,47
C0204A Nível IV 2.954,88
C0205A Nível V 3.693,61

C
2.105,42
2.526,50
2.779,14
3.196,00
3.995,01

D
2.189,63
2.627,56
2.890,30
3.323,84
4.154,81

3-5 anos
0-2 anos
*OBS. Pedagogos/as nomeados/as antes de 01/01/2008

3-5 anos

OBS*

B
2.024,44
2.429,33
2.672,25
3.073,08
3.841,35

0-2 anos

AGENDA
MARÇO
•
Dia 9
Conselho de Representantes, 		
8h30 e 13h30, no Sismmar
•
Dia 15
GREVE GERAL
Nacional da Educação
•
Dia 21
Reunião com profissionais
da Docência II,		
8h30, no Sismmar
•
Dia 29
Coletivo de Aposentadas/os, 		
13h30, no Sismmar
•
Dia 30
Coletivo de Pedagogas, 		
às 8h30 e 13h30, no Sismmar

ABRIL
•
Dia 4
Coletivo de Aposentadas/os, 		
13h30, no Sismmar
Portal
www.sismmar.com.br
Facebook
Sismmararaucaria

E
2.277,22
2.732,66
3.005,92
3.456,79
4.321,00

F
2.368,31
2.841,97
3.126,15
3.595,06
4.493,84

6-8 anos

G
2.463,04
2.955,65
3.251,20
3.738,87
4.673,59

H
2.536,93
3.044,32
3.348,74
3.851,03
4.813,80

9-11 anos
6-8 anos

I
2.613,04
3.135,64
3.449,20
3.966,56
4.958,22

J
2.691,43
3.229,71
3.552,67
4.085,56
5.106,96

12-14 anos
9-11 anos

K
2.772,17
3.326,61
3.659,25
4.208,13
5.260,17

L
2.855,34
3.426,40
3.769,03
4.334,37
5.417,98

15-17 anos
12-14 anos

M
2.941,00
3.529,20
3.882,10
4.464,40
5.580,52

N
2.999,82
3.599,78
3.959,74
4.553,69
5.692,13

18-20 anos
15-17 anos

O
3.059,82
3.671,78
4.038,94
4.644,76
5.805,97

P
3.121,01
3.745,21
4.119,72
4.737,66
5.922,09

21-23 a
18-20 anos

Q
3.183,43
3.820,12
4.202,11
4.832,41
6.040,53

R
3.247,10
3.896,52
4.286,15
4.929,06
6.161,34

24-26 anos
21-23 anos

S
3.312,04
3.974,45
4.371,88
5.027,64
6.284,57

T
3.378,28
4.053,94
4.459,31
5.128,19
6.410,26

27-29 anos
24-26 anos

27-29 anos

Mantenha atualizado
seu cadastro junto
ao SISMMAR
Contate-nos
pelo fone 3642-1280 ou pelo
email sismmar @gmail.com
Agende sua consulta com
a assessoria jurídica,
pelo telefone (41) 3642-1280

SINDI
CALI
ZE-SE!
Ouça o programa

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 83701-090
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: Giovana Piletti e Alice Unicki; Assuntos Pedagógicos e Formação Politica: Tatiane Penkal e
Ana Paula Vansuita; Aposentados: Elecy Luvizon e Irene de Lima; Suplentes: Mara Correa Martins, Leandro de 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.

ESPAÇO EDUCAÇÃO!
Todos os sábados
das 9 horas às 9h30
Rádio Iguassu, AM 830 khz

Ou pelo site www.radioiguassu.com.br

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

Corte do abono foi por decisão política

Nas negociações, ficou evidente que o argumento jurídico foi apenas retórica para negar o benefício
Paço Municipal para cobrar
coerência com a palavra empregada e a continuidade das
negociações.
Ficou, então, evidente
que o argumento jurídico
usado pelo secretário de Governo Genildo Carvalho foi
apenas recurso para justificar
a posição do prefeito.
A coordenadora de Aposentados do Sismmar Elecy
Luvizon foi taxativa ao afirmar
que o problema é de vontade política do prefeito. “Ele

cortou o abono e não se esforçou em nada para buscar
outra solução para garantir o
direito”, afirmou.
Logo após o Carnaval,
os sindicatos Sismmar e Sifar
enviaram ofício ao prefeito
Hissam propondo a criação
de comissão paritária para estudar a questão e propor uma
solução. Neste período de
até seis meses seria mantido
o pagamento do abono. Os
aposentados esperam uma
resposta.

As ações de luta foram definidas em conjunto com Sismmar e Sifar
foto: João Paulo Vieira/Sifar

A primeira medida do
prefeito eleito Hissam Dehaini (PPS) em relação aos servidores municipais foi cortar o
abono de R$ 300 dos aposentados.
O benefício era pago
desde agosto de 1994. Porém, em janeiro de cada ano
o prefeito encaminhava projeto de lei à Câmara Municipal para revalidar o benefício.
Quando souberam que
Hissam não enviaria o projeto
ao legislativo, as direções do
Sismmar e do Sifar chamaram
os servidores aposentados
das diferentes categorias.
Juntos, foram até o Paço Municipal em busca de negociações para tentar manter o
benefício.
O governo justificou o
fim do direito com base em
parecer da Procuradoria Geral do Município. Segundo
o procurador Felipe Furtado
Ferreira, o abono não poderia
ser pago porque seria ilegal e
inconstitucional.
As direções sindicais, junto com suas assessorias jurídicas, retrucaram. O benefício
não é inconstitucional, pois
não há nada na Constituição
que proíba a Prefeitura de
conceder benefício aos aposentados. Tanto que essa concessão ocorreu por 22 anos,
sem que nunca a PGM ou o
Tribunal de Contas tivessem
apontado qualquer irregularidade. Também nunca foi ilegal
porque as leis eram aprovadas
seguindo o trâmite legal.
Nas negociações, ficou
acertado que o governo enviaria o projeto de lei à Câmara prevendo o pagamento por
seis meses. Neste período seria negociada uma proposta
que atendesse à PGM e aos
aposentados.
Diante da promessa de
manter o abono e continuar
as conversações, o acordo foi
fechado.
Só promessa
O governo enviou o
projeto de lei à Câmara, mas
também fez pressão para
que não fosse colocado em
votação. O jogo de cena foi
denunciado pelas aposentadas quando retornaram ao

Aposentadas fizeram várias tentativas de negociação com a Prefeitura

Na Câmara, questionaram vereadores, que não votaram projeto do abono

Pedagogas

Prioridade é rever o dimensionamento e
conquistar aposentadoria especial
Dois assuntos têm movimentado o Coletivo de Pedagogas do Sismmar. O dimensionamento de pessoal por
unidade educacional e a aposentadoria especial. A grande participação no encontro
realizado em 23 de fevereiro
(foto) dá bem a dimensão da
importância dos temas. O próximo encontro será no dia 30
de março, quinta-feira.
Dimensionamento
Para atender a resolução do Conselho Municipal de
Educação sobre o dimensionamento de pedagogas por
unidade educacional, a Smed
precisa contratar 16 profissionais para Cmeis e 25 para as
escolas.
O secretário Henrique
Theobald afirma que está procedendo os encaminhamentos para convocar concurso e

Pedagogas estão se mobilizando na defesa dos seus direitos

contratar. Porém, isto vai depender dos valores despendidos pela folha de pagamento
em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Num primeiro
momento, ele poderá apenas repor profissionais que
se aposentam. Portanto, será
mantido o critério adotado no
ano passado para o dimensionamento.

Aposentadoria
As autoridades municipais não afirmam abertamente, mas deixam transparecer
que o governo municipal não
fará nenhum esforço para
cumprir a 11.301, que assegura a aposentadoria especial
a profissionais que atuam em
direção de unidade escolar,
coordenação e assessoramen-

to pedagógico, mesmo elas e
eles pertencendo à carreira de
professor.
Desde sua aprovação,
em 2006, a lei foi muito questionada. Em 2015, o supremo Tribunal Federal ratificou
os termos da lei ao rejeitar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3772.
Segundo o secretário,
a decisão ficará por conta da
administração municipal, que
deve seguir orientação da Procuradoria Geral do Município.
Desde já sabemos que a
PGM vai emitir o parecer que
o prefeito solicitar. A decisão
será política, mesmo revestida pelo discurso técnico. Na
verdade, a administração municipal vai esperar a reforma
da Previdência acabar com as
aposentadorias especiais para
tentar encerrar a questão.
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Entrevista

O mundo caminha para rupturas

Para Boaventura de Sousa Santos, PEC dos gastos públicos fará aumentar o fascismo social no Brasil
Para o português Boaventura de Sousa Santosa, professor da Universidade de Coimbra, a peleja entre ideais democráticos e capitalismo em crise levará a rupturas do calibre
das revoluções do início do século 20. “Esperemos que menos
violentas”.
Ele concedeu entrevista à jornalista Sarah Fernandes, da
Rede Brasil Atual (que reproduzimos aqui parcialmente, por
questão de espaço) quando esteve no Brasil no início do ano
para o lançamento do seu novo livro, A Difícil Democracia
(Editora Boitempo). Falou da conjuntura política internacional e do futuro da democracia. Confira.
É possível funcionar uma democracia plena em um sistema capitalista globalizado e
com mídia oligopolizada?
Nas sociedades capitalistas em que vivemos e que,
aliás, além de serem capitalistas, são colonialistas e patriarcais, não é possível democracia plena porque ela só opera
ao nível do sistema político,
enquanto as relações sociais
diretamente decorrentes dos
três modos de dominação (capitalismo, colonialismo e patriarcado. Ou seja, as relações
patrão/trabalhador, branco/
negro ou indígena, homem/
mulher) só muito marginalmente podem ser democratizadas a partir do atual sistema
político.

E como isso seria possível?
O sistema político terá
de combinar democracia representativa e participativa, o
pluralismo econômico será o
outro lado do pluralismo político, a ecologia será a medida
do crescimento econômico e
não o contrário, como acontece agora, e a educação será
a prioridade das prioridades,
orientada para democratizar,
desmercantilizar, descolonizar
e despatriarcalizar as relações
sociais. As condições para ruptura são imprevisíveis e podem
implicar muito sofrimento humano injusto. O importante é
ter ideias para as pôr em prática quando o momento chegar
e convicções para distinguir
rupturas dos novos disfarces
da continuidade. Até agora,
as ideias de ruptura estão a vir
da direita e não da esquerda,
como bem ilustra a eleição de
Donald Trump e o crescimento
da extrema-direita na Europa.
O sistema disfarça-se de antissistema para aprofundar o seu
domínio e a sua capacidade de
exclusão.
No livro A Difícil Democracia,
o senhor observa que temos

toristas, seus subordinados, se
terem libertado do fascismo
social. Quanto mais vasto é o
número dos que vivem em fascismo social, menor é a intensidade da democracia.

brilhante nos êxitos do curto
prazo, como leviano no descuidar das suas condições de
sustentabilidade. O Brasil de
agora é politicamente uma sociedade mais capitalista, mais
colonialista e mais patriarcal
do que era antes do golpe, e
por isso menos democrática e
com mais fascismo social.

O Brasil da era Lula é citado
como nova potência “benévola e inclusiva”. Quais foram os
limites desse modelo? Como
o Brasil pode ser classificado
agora?
O Brasil de Lula foi o produto de uma conjuntura que
dificilmente se repetirá nos
próximos tempos. Tratou-se
da alta dos preços dos recursos naturais e agrícolas impulsionada pelo desenvolvimento
da China (e também por especulação). Permitiu que se
realizasse uma notável diminuição da pobreza sem que os
ricos deixassem de enriquecer,
sem que o sistema político e a
prática política fossem democratizados, sem que se fizesse
reforma tributária, do sistema financeiro e dos meios de
comunicação. E sem que se
pusesse em causa, e antes se
aprofundasse, um modelo de
crescimento assentado na desindustrialização, na destruição do equilíbrio ecológico do
país e na imposição de sofrimento injusto e ilegal (à luz do
direito interno e internacional)
aos povos indígenas, aos camponeses e às populações ribeirinhas. Todas estas omissões
foram os limites do modelo do
período Lula, um modelo tão

Os erros da esquerda explicam a retomada neoliberal?
Hoje, o neoliberalismo
na América Latina tem dois
nomes: o imperialismo norte-americano e o imperialismo da União Europeia. A esquerda latino-americana está
despreparada para combater
eficazmente esse perigo para
as forças progressistas. Desde
que a Teologia da Libertação
foi praticamente banida por
papas reacionários, a esquerda deixou de saber onde moram os desgraçados, condenados, excluídos, silenciados,
ressentidos do continente.
E se soubesse onde moram,
não saberia como falar com
eles. Parafraseando um grande marxista deste continente,
José Carlos Mariátegui (pensador peruano), o pecado capital
da esquerda latino-americana
é ter-se esquecido dos desgraçados e desgraçadas do continente, levada pela miragem da
conquista de supostas classes
médias que no continente
sempre estiveram ao lado das
oligarquias.
foto: Agência Brasil/EBC

Em que é preciso romper com
a democracia que temos hoje?
A democracia que temos
não tem futuro, porque as forças sociais e econômicas estão
possuídas de uma tal voracidade de poder que as impede de
aceitar os resultados incertos
do jogo democrático sempre
que estes não lhes convêm.
Nessas condições, a luta pelo
ideal democrático vai implicar
no futuro próximo uma ruptura do mesmo calibre das revoluções da primeira metade do
século 20. Esperemos que menos violenta. Será uma democracia de tipo novo que procurará garantir o máximo de
autonomia do sistema político
em relação aos três modos de
dominação acima referidos
– para o que será necessária
uma Assembleia Constituinte
originária – para a partir desse
sistema político: a) pressionar
até o limite a dominação capitalista em nome da igualdade
socioeconômica por via da redistribuição da riqueza, dos di-

reitos laborais, do acesso à terra, da tributação progressiva,
do reconhecimento de outras
formas de propriedade para
além da privada; e b) pressionar até ao limite a dominação
colonialista e patriarcal em
nome do reconhecimento da
igual dignidade das diferenças raciais, etnoculturais e de
gênero. Na medida em que tiverem êxito, as duas pressões
irão deixando emergir uma outra matriz social e política que
muitos chamarão socialismo,
se por socialismo entendermos democracia sem fim.

uma democracia de baixa
intensidade e que “vivemos
em sociedades politicamente
democráticas e socialmente
fascistas”. Por que chegamos
nesse ponto?
As situações de fascismo
social ocorrem sempre que
pessoas ou grupos sociais estão à mercê das decisões unilaterais daqueles que têm poder
sobre eles. Exemplos de fascismo social: quando um trabalhador desempregado se vê na
contingência de ter de aceitar
as condições ilegais que o patrão lhe impõe para poder sustentar a família; quando uma
mulher é violada a caminho
de casa ou é assassinada em
casa pelo companheiro; quando os povos indígenas são expulsos das suas terras ou assassinados impunemente por
capangas ao serviço dos agronegociantes e latifundiários;
quando os jovens negros são
vítimas de racismo e de brutalidade policial nas periferias. As
vítimas de fascismo social não
são consideradas plenamente
humanas por quem impunemente as pode agredir ou explorar.
Mas o fascismo não tem
apenas a face violenta. Tem
também a face benevolente
da filantropia, onde quem dá
não tem dever de dar e quem
recebe não tem direito de receber. Em tempos recentes,
a classe alta e média alta do
Brasil ressentiu muito que as
empregadas domésticas e mo-

Boaventura de Sousa Santos

Quais podem ser os impactos
de uma medida que limita
gastos públicos por 20 anos
para a democracia brasileira
e para a sociedade?
Devastador. Anuncia um
brutal aumento do fascismo
social e o consequente definhamento da democracia.
Trata-se de uma medida provocatória destinada a mostrar
às classes populares que não
poderão mais acreditar nas
promessas da esquerda e que
o pouco que poderão esperar
do Estado é o que lhes for dado pela direita. Espero que os
brasileiros e as brasileiras tornem o país ingovernável aos
poderes que os querem governar com tais medidas.
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