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Magistério

Sismmar busca avanços junto à Smed

Várias necessidades dos profissionais e das unidades precisam ser encaminhadas e resolvidas

Desde o começo do ano,
a direção sindical vem buscando negociações com o novo
comando da Smed. São várias
as necessidades dos profissionais e das unidades educacionais que precisam ser encaminhadas e resolvidas.
Já ocorreram encontros

em fevereiro e março e há um
calendário firmado até o final
do semestre. Foram definidas
as seguintes datas:
• 12 de abril, 9 horas;
• 10 de maio, 14 horas;
• 12 de junho, 9 horas.
Outras reuniões poderão
ser marcadas para dar conta

das demandas. Houve, inclusive, uma em 31 de março.
Uma comissão foi eleita
na assembleia de 8 de março
para participar das negociações junto com a direção sindical. Nela há representantes
das Docências I e II, de pedagogas e de direções.

Confira vários assuntos que têm sido discutidos
Concurso público
A Smed enviou à Secretaria de Planejamento o processo para a convocação de
concurso público para contratar 45 professores da Docência I e quatro pedagogas.
A Secretaria de Planejamento questionou a previsão
de recursos, mas a direção da
Smed afirmou que irá informar o Planejamento que este
concurso apenas repõe profissionais que se aposentaram
ou faleceram. Com isto, será
diminuído o número de professores substitutos, gerando
economia para o município.
Essas contratações não
serão suficientes para se adotar a hora-atividade de um
terço da jornada.
Avanços
A direção do Sismmar
quer negociar com o governo
o pagamento dos avanços na
carreira, congelados desde

Momento de trabalho nas negociações coma a Smed

2013. Por isto, tem insistido para que a Secretaria de
Gestão de Pessoas envie pela
Smed à Comissão de Negociação um levantamento sobre o montante dessa dívida.
Somente desta maneira será
possível formular um cronograma de pagamento viável.
A cada reunião o pedido
é reafirmado, mas até o mo-

mento a administração ainda
não informou nada.
O governo tem que começar a pagar agora, para
evitar que se acumule mais.
Prever os valores é o primeiro
passo para reservar recursos
e planejar o pagamento.
Hora-atividade
Para regulamentar a hora-atividade de um terço da

Vale-alimentação de R$ 400
está em processo de licitação

Finalmente o governo
deve pagar o vale-alimentação de R$ 400, que os servidores conquistaram em lei,
com muita luta, em junho.
Também deve ser ampliada a
rede credenciada para Curitiba e região.
Preocupadas com o reajuste e a permanência do vale-alimentação, as direções do
Sismmar e do Sifar buscaram
a administração municipal para saber informações e cobrar
o reajuste do benefício.
O processo tramita sob
o nº 2373/17. Nesta semana,
o governo publicou o edital
de abertura da licitação. O
contrato vigente encerra no

mês de maio. Segundo a gestão, há tempo hábil para o
funcionalismo receber o auxílio-alimentação com nova
licitação, novo valor e nova
abrangência, sem interromper o pagamento.
O auxílio deve aumentar para R$ 400. Este valor
foi uma conquista da luta
dos servidores, organizados
pelo Sismmar e pelo Sifar e
dveria estar sendo praticado
desde junho do ano passado.
Também deve ser ampliada a
rede credenciada para Curitiba e região metropolitana,
conforme reivindicação dos
sindicatos.
Não está no edital o

pagamento retroativo em
caso de atraso na licitação.
Teremos que negociar com o
governo. Se houver troca na
empresa que gerenciará o auxílio alimentação, o depósito
do valor de maio sofrerá atraso de pelo menos cinco dias.
Este é o prazo que a empresa
tem para emitir novos cartões
depois de assinado contrato.
A direção sindical continua acompanhando o andamento da licitação para cobrar agilidade e evitar atraso,
pois pode ainda haver pedido
de impugnação por parte de
alguma empresa que venha a
participar da licitação e atrasar a renovação do benefício.

No nosso PCCV
ninguém mexe!

Tem sido recorrentes anúncios de que o governo Hissam
vai querer mudar o Plano de Carreira. O secretário de Governo, inclusive já confirmou.
A informação mais recente indicava que já havia até um
pacote pronto. Não é para se espantar. A prática que vemos
de governos é a de impor aos trabalhadores a austeridade
que eles não repassam aos financiadores das campanhas.
O que vemos com os governos Greca, em Curitiba, Richa,
no Estado, e Temer, em Brasília, devem servir de alerta.
Para a direção do Sismmar, antes de Hissam falar em mudar o Plano de Carreira, é necessário realizá-lo, valorizando o
tempo de serviço e a qualificação dos professores.
E a categoria não vai aceitar perder direitos.
Vamos todos preparar a resistência!
jornada e a hora-aula, a Smed
abriu novo processo. A representação do Sismmar cobrou
agilidade, sugerindo o aproveitamento das propostas levantadas pela comissão que
tratou deste assunto no ano
passado. Já há um acúmulo
que não pode ser ignorado. É
preciso avançar.
Já os representantes do
secretário se atêm a argumentos de que a ampliação
da hora-atividade depende
de concurso público e da estadualização das turmas do 6º
ao 9º ano.
Estagiários
O Sismmar não concorda com a utilização de estagiários como apoio nas turmas de inclusão. Este serviço
deve ser prestado ao aluno
por profissional capacitado.
Estagiário é aprendiz. Sem a
preparação necessária, o trabalho de apoio a estudantes
de inclusão fica precário.
Mesmo assim, a Smed

Ouça o programa

anuncia a contratação de 46
estagiários.
Docência I
O Sismmar quer que seja
revogado o parecer torto que
a PGM fez para Olizandro congelar a carreira da Docência I.
O procurador provocou a confusão entre avanço diagonal e
avanço vertical para considerar transposição de cargo os
avanços verticais de professores. Por questão de justiça, o
parecer precisa ser revogado.
Comissões
O Sismmar pediu e foram criadas cinco comissões
para tratar temas específicos,
com a participação de dirigentes e profissionais da base.
As comissões são:
· Docência II,
· JDT e JATT,
· Remoção e designação,
· Cargo único, e
· Eleição de diretores.
Detalhs das comissões você
encontra nas matérias que
tratam destes assuntos.

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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Campanha de Lutas

Sismmar se prepara negociações da data-base
O Magistério quer avanços concretos para os salários, carreira e condições de trabalho

Além das negociações
com a Smed, o Sismmar também prepara a categoria para
a Campanha de Lutas para recompor o valor dos salários e
regularizar a carreira.
Na assembleia de 8 de
março foi aprovada a Pauta
Prioritária de Reivindicações,
com 13 itens agrupados em
três temas: Salário, Carreira e
Condições de Trabalho.
Para os salários, a categoria reivindica a reposição
da inflação entre junho do
ano passado até maio deste
ano.
Além disto, é preciso recuperar as perdas que
permaneceram da gestão
Olizandro. No ano passado,
o reajuste foi de apenas 3%.
Menos de um terço da infla-

ção de 9,82%, medida pelo
INPC-IBGE.
Além disto, há o prejuízo
que os professores tiveram
com os atrasos para cumprir
a data-base. A cada mês de
espera do reajuste, era um
valor que a professora deixava de receber. Quando vinha
a correção, o atrasado se perdia. Esta perda também será
colocada à mesa de negociação. Faz parte do item 1.2, ao
lado.
Para a carreira, o destaque é o pagamento dos avanços e o descongelamento das
promoções da Docência I.
Para as condições de trabalho urgentes é necessário
cumprir leis – algumas precisam de regulamentação – e
contratar pessoal.

Pauta Prioritária de Reivindicações
1. SALÁRIO
1.1 Reajuste salarial aplicado em junho, de
acordo com o índice de inflação calculado pelo
Dieese (ICV-Dieese).
1.2 Recomposição dos salários, para repor as
perdas decorrentes de reajustes pagos fora da
data-base e feitos abaixo da inflação.
1.3 Reajuste do vale-alimentação.
2. CARREIRA
2.1 Pagamento das promoções e progressões
deferidas desde 2012.
2.2 Revisão do parecer da PGM, que paralisa
a carreira de professoras/os da Docência I e o
imediato pagamento das promoções verticais.
3. CONDIÇÕES DE TRABALHO
3.1 Aplicação da hora-atividade de um terço da
jornada, conforme a Lei 11.738/08, a todas/os
profissionais do Magistério.
3.2 Regulamentação da jornada da Docência II.

3.3 Realização de concurso público para recompor o quadro da Docência I, garantindo a relação adequada entre o número de estudantes e
de profissionais com o espaço, conforme parecer do CME, prevendo a adoção da hora-atividade de 33,3% da jornada.
3.4 Realização de concurso público para cumprir a Resolução 04/2016, do CME, que estabelece o dimensionamento de pedagogas/os nas
unidades educacionais, prevendo a adoção da
hora-atividade de 33,3% da jornada.
3.5 Reenquadramento das/os aposentadas/os
que têm este direito, com pagamento retroativo a 2008.
3.6 Regulamentação imediata da substituição
de professores.
3.7 Aplicação da Lei do Fundo Rotativo às unidades.
3.8 Aplicação da aposentadoria especial para
pedagogas/os.

Instrução Normativa 04

Direções querem apoio para manter
portões abertos por mais tempo
A Smed determinou
que escolas e Cmeis abram
os portões 15 minutos antes
do início das aulas e os mantenham abertos até 15 minutos após seu término. Os termos da Instrução Normativa
04/17 foi um dos assuntos
debatidos na reunião que o
Sismmar promoveu com direções de escolas, no dia 22 de
março.
Os diretores se propõem a cumprir a norma.
Porém, ressaltam que as unidades não têm as condições
necessárias para viabilizar
a medida. Eles precisam de
apoio concreto da Municipalidade.
Para manter os portões
abertos é preciso colocar pessoas para trabalhar 15 minutos a mais antes e depois do
horário de aulas. Mesmo que
seja feita escala rotativa, trabalhadores vão trabalhar a
mais e precisam receber por
isto, como hora-extra, com
acréscimo de 50% sobre a
hora normal, por ser além da
jornada.
Isto independe se a
pessoa for uma inspetora
ou a diretora de escola. A

dos novos servidores, que se
paguem as horas-extras.
Outra necessidade das
unidades é fazer funcionar o
Fundo Rotativo. Porém, segundo a Smed, não houve
provisão de recursos no orçamento para este ano. Direções vão ter que continuar a
mendigar migalhas para trocar lâmpadas e fazer a manutenção cotidiana.

Direções escolares vêm discutindo problemas em comum no Sismmar

Lei 2060/09, que regula as
eleições para diretores, exige a “disponibilidade para o
cumprimento de 40 horas
semanais de trabalho”. Numa
unidade com dois turnos, trabalharia uma hora a mais por
dia. Cinco horas por semana.
Mais de 20 horas por mês.
Mesmo que a direção
receba pela função gratificada, devido à responsabilidade
do cargo, sua jornada semanal é de 40 horas de trabalho.
Hora a mais é hora-extra.
Preocupa também que,
ao manter abertos por mais
tempo os portões da escola,
seus gestores passam a ter a

responsabilidade pela vida e
segurança dos alunos por um
tempo maior.
O número reduzido de
pessoal abre possibilidades
para acidentes e todo tipo de
incidente. Tem ocorrido de
famílias acionarem judicialmente contra direções (em
outras redes) e o poder público para o ressarcimento de
danos causados no interior
do ambiente escolar.
O Sismmar elaborou documento cobrando o Município para assumir esta responsabilidade e oferecer pessoal
para este atendimento. Enquanto não forem contrata-

Eleição de diretores
Entre as cinco comissões
específicas criadas pelo Sismmar e Smed, uma deve iniciar
seus trabalhos no segundo semestre. Seu objetivo é atualizar a Lei 2060, para aprimorar
o processo democrático nas
unidades educacionais. Esta
comissão, assim como as demais, abrigará representantes
da base da categoria.

Comissão deve resolver
problemas com a JDT
A Smed deve compor
uma comissão com o Sismmar e direções de unidades
educacionais para resolver
as dúvidas que têm surgido. A Procuradoria Geral do
Município vem considerando
acúmulo de cargo quando
diretor/a recebe pela Jornada
Diferenciada de Trabalho e
também pela função gratificada.
Ocorre que a função de
direção exige 40 horas de dedicação. Quando o professor
tem dois padrões, continua
recebendo por eles de forma
natural, e recebe FG. Quando

tem um padrão, amplia sua
jornada de 20h para 40 horas,
recebendo pela JDT (Jornada
Diferenciada de Trabalho).
Se trabalha 40 horas, precisa receber pelas 40 horas, da
mesma forma que o diretor
que tem dois padrões. Ambos também recebem Função
Gratificada, pela responsabilidade que o cargo exige.
A PGM vem questionando a ampliação de jornada
mais o pagamento de FG a
quem tem um padrão, alegando acúmulo de cargo. Mudar a lei é importante para dirimir esses questionamentos.
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GREVE GERAL

Araucária adere às mobilizações nacionais por d

Os atos de construção da GREVE GERAL começaram em 15 de março. Voltaram a acontecer em 31 e março e
Foi bastante significativa
a participação dos trabalhadores de Araucária na mobilização do dia 15 de março.
No país, cerca de 1 milhão de pessoas de mobilizaram. Em São Paulo, 500 mil
pessoas foram para a avenida
Paulista. Outras 50 mil estiveram nas ruas de Curitiba.
Em Araucária, motoristas e cobradores pararam o
transporte público. Os trabalhadores da Repar atrasaram

a entrada. Os servidores representados pelo Sifar fizeram
ato na frente do CEMO.
Na educação, grande
parte das escolas e dos Cmeis
paralisaram as atividades. Os
profissionais foram à praça
pública levar o debate sobre a
Reforma da Previdência à população.
O Sismmar instalou uma
tenda à rua João Pessoa, entre
a Casa da Cultura e a praça da
igreja matriz.

Trabalhadores da Repar se solidarizara

Fotos: Luiz Herrmann

Moradores do Tupi foram prestar solidariedade à luta
contra as reformas (que uma luta deles) e também
pediram apoio à mobilização pelo retorno da Linha de
ônibus Tupi-Pinheirinho (acima e abaixo)

São Paulo

O advogado Ludimar Rafanhim, assessor do Sismmar, relatou os
malefícios que a PEC 287 (na Câmara) pode causar aos trabalhadores
Belém

PL 4302 acaba com direitos trabalhistas

Serviço público tem garantia constitucional do concurso para in

Cristina Homma, assessora jurídica do Sifar, mostrou como o direito à
aposentadoria vem sendo desconstruído

O projeto de Lei 4302 foi
proposto em 1998 pelo governo Fernando Henrique (PSDB).
Depois de passar no Senado,
em 2002, foi à Câmara. No
ano seguinte, o governo Lula
retirou o projeto, que era de
autoria da Presidência.
Agora, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ) ressuscitou o projeto e
aprovou a terceirização geral
dos serviços.

Por isto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
recorreu ao STF, o que fez o
ministro Celso e Mello pedir
explicações à Câmara.
O procurador-geral do
Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury
também já afirmou que deve
acionar a Procuradoria Geral
da República para que entre
com Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI.

EC 95 - Emenda Constitucional 95

O advogado Ramon Bentivenha desmontou o marketing do governo. Ele
é do Coletivo de Advogadas e Advogados pela Democracia (CAAPD)

Resultou da PEC 241 (na
Câmara) e PEC 55 (no Senado).
Ela congelou por 20 anos os
investimentos públicos, sobretudo nas áreas sociais (educação, saúde e segurança). Portanto, quando faltar médico
ou professor, reclame com os
deputados do quadro ao lado
que votaram sim.

A EC 95 só permite aumentar investimentos com as
empresas estatais não dependentes, que vão financiar o
serviço da dívida.
Por aí já se pode saber
por onde escoarão os recursos
que deixarão de ir para a educação, saúde e segurança. Só
fará aumentar a dívida.

Um dos motivos é porque o projeto estende a terceirização ao serviço público, com
exceção da magistratura, diplomacia e Ministério Público.
Isto contraria a Constituição
Federal que, em seu artigo 37,
parágrafo 2º, diz que a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação
em concurso público.
A aprovação também
atropela a tramitação do PL

Emprego p
pode ser te

Artigo 37, parágrafo 2º: “A
emprego público depende
concurso público de provas
acordo com a natureza e
ou emprego, na forma prev
nomeações para cargo em
de livre nomeaçã
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direitos e democracia

e devem se intensificar, com o propósito de parar o país em 28 de abril
Foto: Pablo Vergara

Foto: Sismmar

São Paulo

am com a Greve Nacional da Educação

Rio de Janeiro

Foto: Paulo Pinto

Goiânia

Foto: Internet/não identificada
Foto: Sindimovec

Salvador

Campo Largo

A quem seu deputado representa?

nvestidura no cargo
4330, que a Câmara havia
aprovado em 2015, prevendo
a terceirização da atividade
fim. No Senado, tramita um
substitutivo do senador Paulo
Paim (PT-RS), que a proíbe.
Portanto, é importante
intensificar as mobilizações e
fiscalizar os deputados. É preciso apontar quem apoia o
saqueio nacional e quem defende os interesses da classe
trabalhadora.

público não
erceirizado

“A investidura em cargo ou
e de aprovação prévia em
s ou de provas e títulos, de
a complexidade do cargo
vista em lei, ressalvadas as
comissão declarado em lei
ão e exoneração.”

Saiba como se posicionam os deputados que mais receberam votos araucarienses
Na tabela abaixo temos
os 15 deputados federais mais
bem votados em Araucária,
que hoje ocupam cargo na Câmara. Eles receberam 33.281
votos em 2014, que é mais de
um terço dos eleitores.
Ali está a posição de cada

um referente três importantes
votações:
EC 95 - Emenda Constitucional 95, que na Câmara Federal tramitou como PEC 241,
que congela os investimentos
públicos por 20 anos, em outubro de 2016.

Deputados federais
Votos em Araucária
Takayama (PSC)
5.779
Christiane Yared (PR)
4.655
Francischini (SD)
3.810
Luciano Ducci (PSB)
3.560
Toninho Wandscheer (PROS)
2.711
Osmar Bertoldi (DEM)
2.488
João Arruda (PMDB)
2.212
Luiz Nishimori (PR)
1.726
Rubens Bueno (PPS)
1.638
Nelson Meurer (PP)
1.270
Evandro Roman (PSD)
1.034
Alex Canziani (PTB)
896
Giacobo (PR)
537
Leandre (PV)
495
Diego Garcia (PHS)
470

EC 95
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
o
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PL 4330 PL 4302
o
o
NÃO NÃO
o
o
NÃO
Sim
o
Sim
Sim
Sim
NÃO
o
o
Sim
Sim
Sim
NÃO
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
o
Sim
NÃO
NÃO
o

PL 4330/04 - Projeto de
Lei que permite a terceirização da atividade fim, em abril
de 2015.
PL 4302/98 - Projeto de
Lei que permite a terceirização
da atividade fim, em março de
2017.

Quem votou SIM, se
posicionou contra o interesse
público, contra os direitos da
classe trabalhadora.
Quem votou NÃO, se posicionou a favor do interesse
público, a favor dos direitos da
classe trabalhadora.

Partidos que apoiaram a
terceirização sem limites

PP, PTN, PHS, PSD, PSB, PTB, PROS,
PSL, PRB, PSC, PV, PEN, PSDB,
PMDB, DEM, PP, PR e PRB

Partidos contrários à terceirização,
a favor da classe trabalhadora
PT, Psol, PCdoB,
PDT, Rede e PMB

Liberaram as bancadas
SDD e PPS
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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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGENDA
ABRIL
•
Dia 4
Conselho de Representantes		
8h30 e 13h30, no Sismmar
•
Dia __
Encontro da Docência II		
8h30, no Sismmar
•
Dia 19
Assembleia Geral, em horário e
local a serem confirmados
•
Dia 24
Coletivo de Pedagogas/os
8h30 e 13h30, no Sismmar
•
Dia 26
Coletivo de Aposentadas/os		
13h30, no Sismmar
•
Dia 28
GREVE GERAL

MAIO
•
Dia 1º
Dia do/a Trabalhador/a 		
•
Dia 10
Conselho de Representantes
8h30 e 13h30, no Sismmar

Mantenha
atualizado seu
cadastro junto
ao SISMMAR

JANEIRO DE 2017
SALDO 31 DEZEMBRO 2016
Bancário

7.342,97

Telefone fixo

280,00
323,84

Aplicações

134.865,30

TOTAL

142.208,27

Água Mineral

144,00

Manutenção Sede

550,00

Segurança

100,00

RECEITAS
48.448,04

Repasse FPMA

5.635,43

Portal
www.sismmar.com.br

TED Devolvida

4.000,00

Retirada da Aplicação

3.782,18

Facebook
Sismmararaucaria

TOTAL

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária
Gestão SAUDAÇÕES A QUEM TEM CORAGEM - 2015-2017

109,19

Telefone Móvel

Repasse PMA

SINDI
CALI
ZE-SE!

Sanepar

61.865,65
Despesas

Auxilio refeição
Auxilio transporte

Dieese

645,86

Contabilidade

117,42
9.525,38

Fotocopiadora

250,00

Manutenção Site

254,00

Jornal O Popular

300,00

Repasses
CNTE

1.969,47

ASPP

4.672,00

Campanha de lutas

Plano de saúde

1.732,03

Gastos processuais
PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS
Custos bancários
Informática

90,00
1.600,00

Computadores

2.800,00

Asses. de planejamento

69,90

Loja de departamento

70,44

Av. Beira Rio, 31, Bairro Iguaçu, Araucária, PR. CEP 83.701-090
Fone/fax (41) 3642-1280. Celular (41) 8753-5167. Email sismmar@gmail.com

Papelaria

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.

Auxílios

1.800,00
291,50

Veículo
Gasolina
Estacionamento

100,00
24,50

SALDO EM 31 JANEIRO DE 2017

Formação sindical
15.963,73

SEDE
Copel

177,65

Sistema Sismmar

Transporte

CNTE e outros

12.347,02

Outras despesas

1.500,00

224,54

465,50

Impostos e taxas

1.798,00

Lanches e refeições

907,94

Jurídico

Rádio Iguassu

890,00

467,00
8.133,82

Xerox\Gráfica
Motoboy

1.626,96

Salários, vales e férias
Estagiária Jurídico

Assessorias e Serviços

Assessoria Jurídica

Trabalhadores

197,77

Bancário

4.631,21

Aplicações

131.595,69

TOTAL

136.226,90
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Pedagogas

Segue a luta pela aposentadoria especial

A mais recente ação foi junto à PGM, para tentar construir um entendimento comum pela regulamentação
Faz mais de dez anos
que as pedagogas lutam pelo reconhecimento da Lei
11.301/06, que lhes assegura
a aposentadoria especial.
Para o dia 3 de abril,
após o fechamento desta
edição, estava marcada reunião do sindicato com a Procuradoria Geral do Município
(PGM), na tentativa de construir um entendimento comum, pela regulamentação

da lei. Informe-se pelo site do
Sismmar.
Se a PGM seguir o entendimento nacional, basta
elaborar um decreto para regulamentar a aplicação da lei,
nos moldes como foi feito na
Rede Municipal de Curitiba.
A Secretaria da Educação
colocou à mesa a proposta de
cargo único. Ela consiste em
alterar o PCCV para se enunciar o cargo de professor pe-

www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
www.sismmar.com.br
Contra o Preconceito

Criado o Fórum de
Combate ao Racismo
Foto: Acervo de Adriane Marcondes

dagogo como único no quadro do Magistério. Acabam-se
as diferenciações, uma vez
que as carreiras são iguais.
É um tema que precisa
ser estudado, pois pode ser
importante para desfazer
alegações de transposição de
cargos e desvio de função para as Docências I e II.
Porém, pode ter limitações legais. Por isto, o tema
deve ser analisado pela comissão que está sendo criada
para este fim, mas à parte da
negociação da aposentadoria
especial.
O cargo único também
não garante a aposentadoria
aos 25 anos de contribuição
às pedagogas. Se o governo
insistir contra o reconhecimento do direito, vai ser necessário manter a luta política
até sua conquista.
Esta batalha só tem sentido com a participação efetiva na luta nacional contra
a Reforma da Previdência.
Além de lutar pelo avanço local, precisamos resistir contra
os retrocessos nacionais.

Docência II

Estadualização
avança e preocupa
A Smed anunciou que
repassará à rede estadual os
anos finais da Escola Elizabeth Werka, começando pelos 6ºs anos, que vão para o
Szymanski. O Estado irá locar
o CTI para atender aos estudantes do Aleixo Grebos.
A estadualização dos
anos finais do Ensino Fundamental é uma questão que
preocupa os professores.
Pode ter repercussão na carreira.
Por este motivo, o Sism-mar pediu e deve acompanhar as discussões sobre a
estadualização, que ocorrem
entre a Smed e a Seed. O objetivo é tentar interferir de
modo a evitar prejuízos aos
professores da Docência II. A
reunião está marcada para 18
de abril.

Comissões
O Sismmar e a Smed
criaram uma comissão com
propósito específico de discutir a carreira da Docência
II e apresentar propostas que
mantenham as perspectivas
profissionais.
Outra comissão que está
sendo criada vai estudar as
implicações técnicas e legais
do cargo único.
A proposta de juntar
Docência I, Docência II e pedagogas num cargo único pode vir a resolver problemas
na carreira. Pode evitar que
professores da Docência II fiquem num quadro em extinção e favorecer a atuação nos
anos iniciais. Para a Docência
I, pode acabar com a alegação de transposição de cargo
para negar avanços.

Aposentados

Na rua, para cobrar a volta do abono

Fórum vai denunciar casos de racismo e apoiar as pessoas agredidas

Um caso de racismo ostensivo mexeu com Araucária
nos últimos meses. A doceira
Janete Martins tem recebido
insultos e ameaças, provavelmente feitas por uma única
pessoa.
Este caso levou personalidades e instituições em
defesa dos direitos dos negros
a se unirem num Fórum de
Combate ao Racismo.
A primeira atividade do
fórum foi manifestar o protesto ao caso de racismo na
Câmara Municipal, em 21
de março. Integrantes do fórum usaram a tribuna antes
da sessão ordinária. As falas
pressionaram os vereadores
para que se posicionassem
em repúdio aos atos de racismo denunciados.
O caso da doceira não

é único. O Fórum tem o propósito de acolher pessoas vítimas do racismo, denunciar
e dar apoio para enfrentar a
discriminação.
A próxima atividade está
sendo preparada para o 13 de
maio.
Foram quatro momentos de assédio que Janete
Martins sofreu. Primeiro, uma
possível cliente a procurou,
mas tentou humilhar a doceira quando viu que era pessoa
“de cor” e, por isto, recusou-se
a contratar o serviço. Depois,
Janete recebeu um bilhete
digitado, com ofensas. Em seguida, num pacote laminado,
vieram bananas e um bilhete
feito com colagem. Por fim, foram ligações telefônicas com
ameaças. O caso está sendo
investigado pela polícia.

Os trabalhadores aposentados do serviço municipal vão manter a luta pelo
pagamento do abono, suspenso em janeiro pelo prefeito Hissam (PPS).
Em 22 de março, aposentadas e aposentados foram para a frente da Prefeitura. O ato foi convocado pelos servidores representados
pelo Sifar, mas as professoras aposentadas apoiaram e
aderiram à mobilização.
Os manifestantes apresentaram à população e às
autoridades o seu protesto
contra o corte do abono de
R$ 300, instituído em 1994.
Hoje o valor deveria
ser R$ 400, uma vez que os
governos anteriores sempre
mantiveram a paridade com
o vale-alimentação. Popularmente, os benefícios se
confundiam, embora cada
um tivesse especificidade e
legislação próprias.

Mobilizações pelo retorno do abono não vão cessar

Quem quebrou a tradição da paridade foi Olizandro
(PMDB), que não enviou à
Câmara projeto de lei para
reajustar o valor, em junho
de 2016, quando o fez para o
vale-alimentação dos servidores em atividade. Seis meses
depois, o governo Hissam deu
o golpe fatal, ao negar totalmente o abono.
Quando foi questionado

por dirigentes sindicais, o secretário de Governo Genildo
Carvalho disse que as portas
estavam abertas para conversar, mas não havia proposta.
Mesmo assim, as aposentadas conseguiram agendar reunião com o governo
para 20 de abril. Elas querem
negociar a possibilidade de
incorporar o abono ao plano
de carreira.
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Reforma da Previdência

PEC 287 agrava a desigualdade de gênero
Reforma da Previdência interrompe passos importantes das mulheres em direção à cidadania

Confira a seguir alguns
trechos da Nota Técnica 172,
do Dieese, com o título “As
Mulheres na Mira da Previdência”
A proposta de reforma
da Previdência enviada ao
Congresso Nacional propõe
a uniformização dos critérios
entre homens e mulheres e
entre todas as ocupações. A
PEC 287 pretende acabar com
o princípio da solidariedade
social, que deu tratamento diferenciado a segmentos com
condições desiguais de inserção no mercado de trabalho,
na Constituição de 1988.
A PEC penaliza muito as
mulheres. Elas passam a ter
direito à aposentadoria somente aos 65 anos de idade e
com 25 anos de contribuição,
pelo menos. Estes requisitos
valem para todas as pessoas,
independente do gênero e da
área de atuação.
As trabalhadoras rurais
e as professoras da educação
básica são afetadas de forma
cumulativa, isto é, por serem
mulheres e por estarem em
segmentos que perderão condições especiais de acesso à
aposentadoria.
As mulheres representam 80% dos professores,
categoria composta por 2,2
milhões de docentes, sendo
75,6% vinculados às redes públicas de ensino.
Com a reforma, acabam
as aposentadorias por tempo
de contribuição e as aposentadorias especiais. No caso
do magistério, que exige formação em nível superior, a
professora ingressa no mercado de trabalho depois dos 21
anos de idade. Portanto, nes-

ta situação, para ter acesso ao
benefício com valor integral
pela média das contribuições,
terá que contribuir durante 49
anos e estar dentro da sala de
aula até os 70 anos de idade.
Esta situação, absurda
por si só, não leva ainda em
conta o intenso desgaste físico e psicológico da atividade
de magistério para crianças e
adolescentes, as condições de
trabalho e a tripla jornada, já
que a professora, além de dar
e preparar aulas, muitas vezes
tem que fazer a hora-atividade em casa e executar afazeres domésticos.
Estudos publicados pelo
Fórum Econômico Mundial
(2015) apontam que a equiparação salarial entre homens
e mulheres segue em ritmo
muito lento e somente poderá se igualar no próximo século, em 2133. De acordo com
este relatório, o Brasil está na
133ª posição entre 145 países, bem lá atrás no ranking

da igualdade de gêneros.
Desse modo, aumentar
a idade mínima de aposentadoria para 65 anos e o tempo
de contribuição para 25 anos,
impondo 300 contribuições
mensais, poderá agravar a desigualdade. Mostafa e outros
(2017) estimam que, somente
com o aumento de 15 para 25
anos do tempo de contribuição, cerca de 47% das atuais
contribuintes não conseguirão se aposentar. São, em geral, as mais precarizadas.
Ao tratar homens e mulheres como iguais, a PEC interrompe passos importantes
das mulheres brasileiras em
direção à cidadania, contrariando a defesa da “igualdade
de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e
trabalhadoras com responsabilidades familiares”, prevista
na Convenção 156 da OIT.
Diferenciação gênero
Ao suprimir o direito de
as mulheres se aposentarem

Mulheres e Homens na
Previdência social
Aposentados e Pensionistas
no Regime Geral*
28,2 milhões de pessoas
43% homens (11,8 milhões) e
57% mulheres (16,4 milhões).
Aposentadorias por
Idade no Regime Geral*
Mulheres, 62,6%
Homens, 37,4%
Aposentadorias por
tempo de contribuição*
Mulheres, 30,3%
Homens, 69,7%

Aposentadoria por invalidez*
Homens, 57,7%
Mulheres 42,3%
Valores médios dos benefícios, no Regime geral*
Homens, R$ 1.260 (32% a mais)
Mulheres, R$ 954
Média, R$ 1.101
Em 2014 ainda havia cerca de
24,3 milhões de pessoas sem
proteção social, 44% mulheres.
* Dados de 2015 do Anuário
Estatístico da Previdência Social

5 anos mais cedo do que os
homens, a PEC 287 ignora as
desigualdades de gênero que
caracterizam o mercado de
trabalho, as relações familiares e políticas públicas.
As mulheres enfrentam
sérios fatores afetam muito
sua vida laboral:
- uma é a responsabilidade pelo trabalho reprodutivo.
- dupla jornada, devido
à acumulação do trabalho
remunerado com as horas dedicadas aos afazeres domésticos e cuidados familiares.
A discriminação sofrida
pelas mulheres nos espaços
público e privado e a deficiência das políticas públicas
motivaram os constituintes
a criarem, por meio da aposentadoria antecipada, uma
espécie de “compensação”
em favor delas. Isto explica
porque a aposentadoria por
idade é a modalidade de benefício com maior incidência
entre mulheres.
Entre as aposentadorias femininas concedidas
em 2014, as mulheres tiveram, em média, 22,4 anos
de contribuição. Considerando apenas a aposentadoria
por idade, 50% das mulheres
que acessaram esse benefício
comprovaram em média 16
anos de contribuição apenas.
Por não questões específicas que impedem de
construir uma trajetória laboral mais estável e protegida,
as mulheres não conseguem
comprovar um tempo de contribuição mais alongado.
Nesse contexto, a proposta pode significar a impossibilidade de um dia acessar o
benefício.

Pensões e acúmulo As
regras de pensões por morte
foram endurecidas em 2015,
pela Lei 13.135. A PEC quer
estender os critérios aos Regimes Próprios. Além disso, ela
desvincula o valor do salário
mínimo, permitindo que o
benefício possa ser de apenas
R$ 562,20. Fica também proibido acumular dois ou mais
benefícios (aposentadorias ou
pensões).
Essas restrições punem
as mulheres. Em 2015, de 7,4
milhões pessoas que receberam pensão por morte, elas
eram 84% (6,2 milhões).
Boa parte das pensões
possui valor extremamente
baixo. Metade recebe um salário mínimo. São, sobretudo
mulheres na faixa etária de 60
anos ou mais.
Benefício assistencial
O Benefício de Prestação
Continuada (BPC) é pago pela assistência social. Alcança
dois segmentos em condição
de pobreza: idosos e pessoas
com deficiência (PCD). Gente
com renda familiar per capita
inferior a um quarto de salário mínimo e mais de 65 anos.
Desses, 58,5% são mulheres.
A PEC desvincula o BPC
do salário mínimo e amplia a
idade para 70 anos, que aumenta de forma progressiva.
É possível pensar num
“hiato” de desproteção, em
que a trabalhadora madura
ou idosa esteja desempregada e sem cumprir os requisitos mínimos para a aposentadoria ou para o BPC. Com a
desvinculação do salário mínimo, a medida pode aumentar a pobreza entre mulheres
idosas.

