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Campanha de Lutas

Para ter proposta concreta, é preciso mobilizar
Reuniões desmarcadas pela Smed são alertas para reafirmar a necessidade da luta

Maio. Por ser o mês que 
antecede a data-base de rea-
juste, costuma ser de intensa 
movimentação dos servidores 
municipais. São reuniões de 
preparação das reivindicações, 
negociações, assembleias e 
mobilizações. Tudo para tentar 
manter (e, talvez, melhorar) o 
padrão salarial, lutar pelo res-
peito aos direitos e melhorar 
as condições de trabalho.

Os diversos segmentos 
da categoria já tem suas rei-
vindicações elaboradas. Pro-
fessores da Docência I, Do-
cência II, pedagogos, dire-
tores e aposentados sabem 
bem o que querem. 

Já ocorreram reuniões 
iniciais com a Secretaria da 
Educação, com o Procurador 
Geral do Município e com o 

governo. Reivindicações fo-
ram apresentadas, mas sem 
ter respostas concretas.

As reuniões com a Smed, 
que deveriam ocorrer em 25 
de abril e 9 de maio foram 
desmarcadas. Foi um sinal de 
alerta para reafirmar a neces-
sidade de se avançar na mo-
bilização para que as negocia-
ções de fato ocorram e deem 
resultados. A próxima reunião 
com o secretário Henrique 
Theobald está marcada para 
16 de maio.

No dia 25 de maio deve 
ocorrer a reunião de negocia-
ção no Paço Municipal, com a  
equipe de governo. Nessa da-
ta, os servidores esperam que 
seja apresentada uma propos-
ta objetiva para as reivindica-
ções prioritárias da categoria.

Agora em maio está sen-
do feita a mudança da empre-
sa administradora do vale ali-
mentação. Deixa de ser a Vale 
Mais, que é substituída pela 
Sindplus.

Os novos cartões devem 
começar a ser distribuídos a 
partir do dia 15 e seu valor 
será de R$ 400. A maioria dos 
cartões deverão ser pegos no 
Paço Municipal. É possível 
que para professores o local 
seja a Smed.

A partir do dia 1º de 
maio teve início um período 
de 90 dias até o bloqueio do 
cartão Vale Mais. Neste pra-
zo, até o final de julho, é re-
comendada a realização do 
consumo, para não perder o 

crédito existente.
A rede conveniada não 

é composta apenas por esta-
belecimentos de Araucária. 
Para conhecer a rede, acesse 
o site www.sindplus.com.br. 
No canto inferior direito tem 
um mapa do Brasil com link 
para acessar as redes em ca-
da estado. A busca se dá por  
município. 

Negociações
As direções do Sismmar 

e do Sifar e as comissões de 
negociação das categorias 
têm questões a discutir com o 
governo municipal a respeito 
do vale-alimentação.

Uma delas é o paga-
mento retroativo a janeiro 
da diferença de R$ 100. O 

valor de R$ 400 está previs-
to no orçamento municipal 
desde janeiro. No entanto, 
até abril foi mantido o vale 
de R$ 300.

A outra proposta é para 
o reajuste do vale-refeição 
acompanhar a correção sala-
rial, na data-base de todos os 
anos, para não acumular mais 
perdas. Assim, se o salário 
aumenta 10%, o vale acom-
panha.

O valor de R$ 400 foi 
aprovado em lei em junho do 
ano passado e só agora será 
implantado. Se no ano passa-
do já estava defasado, neste 
ano a situação se agrava. O 
valor atualizado deveria ser 
de R$ 515,85.

Vale Alimentação

Novos cartões de R$ 400 serão 
distribuídos após o dia 15

A primeira reunião en-
tre os sindicatos e o governo 
municipal visando a data-ba-
se ocorreu na tarde de 20 de 
abril, no Paço Municipal. Foi 
um encontro preliminar, para 
se estabelecer os encaminha-
mentos da negociação, defi-
nir datas e perceber a postura 

que da nova administração 
nas conversações.

Pelo que se observou, é 
certo que a categoria vai ter 
que ir à luta. Só a mobilização 
poderá evitar prejuízos sala-
riais e a perda de direitos. 

Reajuste salarial
As direções sindicais de- 

fenderam a reivindicação de
se repor a inflação e as perdas 
salariais do governo Olizan-
dro, já nos salários de junho.

A secretária de Planeja-
mento Janette Azambuja in-
formou que estão estudando 
os vários cenários para a re-
posição, inclusive das perdas. 

Porém, ela não apresentou 
detalhes. 

Todos esperam que no 
dia 25 ela apresente uma pro- 
posta concreta e apresente os 
dados para as negociações.

Promoções 
As direções sindicais so-

licitaram uma proposta para 
restabelecer o direito dos ser-
vidores à promoção. Há um 
passivo trabalhista que vem 
crescendo desde 2013 e de-
cisões judiciais estão come-
çando a dar ganho de causa a 
servidores. Se o governo quer 
de fato desarmar a bomba 
deixada por Olizandro, preci-
sa levantar o montante para 
apresentar um plano de pa-
gamento. 

A SMPL não tinha este 
levantamento na reunião. O 
último fora feito em 2014 e 
somava R$ 9 milhões.  

Os sindicatos defendem 
o reenquadramento imediato 
dos profissionais que têm o 
direito à promoção e à pro-
gressão. Assim, começa a re-
ceber a partir de agora o que 
lhe é de direito. Os atrasados 
seriam pagos de acordo com 
um plano de pagamento, 
com critérios claros. 

Começaria com as pes-
soas que estão perto de se 
aposentar e seguiria com os 
critérios do próprio plano de 

carreira. 
No entanto, nem um ba-

lanço de quantos servidores 
podem se aposentar o gover-
no tinha. A Smed levantou 
que são 268 professores e o 
professor Hector Paulo Bur-
nagui, representante eleito 
pelo funcionalismo ao FPMA, 
trouxe a informação que o to-
tal é de 497 servidores. 

Nenhum direito a me-
nos

As direções sindicais cri-
ticaram a insegurança que o 
governo tem difundido entre 
os servidores. A presiden-
te do Sifar Sarita Malaguty 
alertou que o funcionalismo 
não vai tolerar a perda de 
nenhum direito. Vai reagir! 
Ela cobrou o compromisso 
de que não haverá nenhuma 
medida neste sentido no cur-
to prazo. 

A coordenadora de Co-
municação do Sismmar Gio-
vana Piletti contestou a anun-
cia da revisão do PCCV. “Vo-
cês não têm sequer domínio 
das próprias informações 
sobre o PCCV. Com base em 
que pretendem alterá-lo. Não 
foram atrás nem para saber o 
tamanho da dívida. Primeiro 
vamos pagar todos os direitos 
e, se for preciso, vamos dis-
cutir quais mudanças serão 
necessárias”, concluiu.

No dia 20 de abril ocorreu reunião preliminar de negociação entre o governo e os sindicatos

Governo precisa demonstrar empenho em negociar
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Estadualização

Docência II se organiza para defender carreira
Professores dos anos finais querem participar das negociações sobre repasse de turmas ao Estado

Diante do seguimento 
do processo de estadualiza-
ção das turmas do 6º ao 9º 
ano, os professores da Do-
cência II passaram a se reunir 
no Sismmar para organizar a 
luta na defesa dos seus direi-
tos. Com a cessão das turmas  
dos anos finais ao Estado, há 
a tendência desses profis-
sionais ficarem sem aulas e, 
temem eles, sem carreira e 
sem direitos.

O primeiro encontro foi 
a 18 de abril e definiu alguns 
compromissos dos quais esse 
segmento do professorado 
não abre mão (em detalhes 
no quadro). Também decidiu 
formar o Coletivo da Docên-
cia II para dar continuidade à 
organização e à luta.

A primeira reunião do 
Coletivo da Docência II foi na 
manhã de  6 de maio, sába-
do, e preparou o grupo para 

Docência I

O que a Docência II quer
- Garantir a participação da comissão de negociação da 

Docência II em todas as reuniões que envolvam o processo de 
estadualização e a carreira.

- Que os governos do Município e do Estado elaborem 
um calendário de estadualização, para que se planeje as con-
sequências de cada medida, evitando transtornos.

- Não colocar a carreira da Docência II em extinção.
- Que a Smed formule um plano de movimentação dos 

profissionais da Docência II, respeitando a opção do profissio-
nal e garantindo ampla discussão com a comunidade escolar.

no início da carreira ou perto 
de se aposentar? Sem novas 
contratações, por quanto 
tempo ainda haverá profes-
sores na Docência II? Etc.). Só 
assim será possível planejar 
as medidas de forma a não 
prejudicar os profissionais. 

Hoje, são 445 professo-
res contratados para atuar 
com estudantes do 6º ao 9º 
ano. Uma parte está perto de 

Coletivo da Docência II organiza a luta do segmento

se aposentar. 
Esses profissionais não 

podem ser demitidos sem 
motivação e sem processo 
administrativo, com amplo 
direito à defesa. Também não 
podem ser transferidos ao 
quadro de professores do Es-
tado. Mesmo que venham a 
ser cedidos para trabalhar em 
escolas estaduais, seu vínculo 
de trabalho continua com o 
Município de Araucária. 

Para a administração 
pública, a tendência é deixar 
de promover novos concur-
sos para a Docência II. Isto, 
na prática, já coloca os car-
gos em extinção. Mesmo que 
nenhum dispositivo legal ex-
plicite isto, o governo acaba 
dando menos atenção a este 
grupo de servidores.

Por este motivo é ne-
cessário os professores da 
Docência II estarem organi-
zados e mobilizados para de-
fender seus direitos. 

as negociações que vêm pe-
la frente. Está previsto novo 
encontro com a Smed para o 
dia 16 de maio. Acompanhe 
pelo site do Sismmar.

A direção sindical e o 
coletivo neste momento es-
tão reunindo informações 
sobre os profissionais, a fim 
de traçar o perfil dos profes-
sores da Docência II (Quem 
são? Onde estão? Situam-se 

Ouça o programa  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!

As professoras dos anos 
iniciais estão com a carreira 
congelada porque a PGM de-
cidiu entender que avanço 
vertical do atual PCCV é igual 
a avanço diagonal do antigo 
plano de carreira e, portanto, 
transposição de cargos. São 

A PGM vinha questio-
nando o acúmulo de Jornada 
Diferenciada de Trabalho (JDT) 
e Função Gratificada (FG) pe-
las direções de unidades que 
possuem apenas um padrão 
na rede. O sindicato entende 
ser lícito a direção receber 
JDT para complementar o sa-
lário pelas 40 horas semanais 
de trabalho e receber FG pela 
responsabilidade do cargo. 

A solução proposta pelo 
Sismmar foi recuperar o pro-
jeto de lei para regulamentar 
a Jornada Ampliada Tempo-

rária de Trabalho (JATT). É 
necessário apenas prever a 
ampliação da jornada para 
direções escolares, quando se 
fizer necessário. 

Esta proposta de regula-
mentação da JATT, adaptada, 
foi enviada pelo Sismmar à 
PGM para análise e encami-
nhamento. 

O governo ainda não res-
pondeu ao pedido de apoio 
feito pelos diretores para 
manterem os portões abertos 
por 15 minutos a mais antes e 
depois das aulas.

Pedagogas/os

Direções escolares

Toda jurisprudência so-
bre a aplicação da Lei 11.301, 
que assegura a aposentadoria 
especial para pedagogas/os, 
prevê o direito a quem possui 
formação em Licenciamento 
ou Pedagogia e trabalha com 
assessoramento, coordena-
ção, supervisão e direção em 
unidade educacional. 

Ficam de fora os espe-
cialistas em educação. É neste 
ponto que se apegava a PGM 

Plano de Carreira. Muda de 
profissional do magistério pa-
ra o cargo de professor peda-
gogo. 

Este procedimento aten-
de a um pedido do FPMA para 
liberar os pedidos de aposen-
tadoria especial. A minuta já 
está pronta e será analisada 
pelas pedagogas em reunião 
extraordinária do coletivo no 
dia 11 de maio no Sismmar, às 
9h30 e às 14h30.

para negar o direito. O procu-
rador entendeu que já é uma 
questão pacificada nos tribu-
nais que o veto se destina a 
profissionais de outras áreas, 
com especialização em edu-
cação, mesmo atuando em 
escola.

Para evitar mal-entendi-
dos, definiu-se que o melhor 
encaminhamento será ape-
nas fazer uma lei para alterar 
a nomenclatura do cargo do 

assuntos completamente di-
ferentes.

Ao procurador do Muni-
cípio Simon Quadros, a dire-
ção do Sismmar explicou que 
os professores da Docência I 
não mudam de cargo quan-
do são promovidos. Nem de 

tabela. Apenas recebem pela 
melhor habilitação.

O procurador pareceu 
ter entendido o argumento 
e comprometeu-se a fazer 
este debate dentro da PGM. 
Ainda não apresentou res-
posta.

Mudança no PCCV pode liberar 
aposentadorias especiais

PGM ainda não tratou do 
parecer que congela carreira

Ainda sem apoio para 
manter portões abertos
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GREVE GERAL

Em mobilização histórica, trabalhadores demonstram seu poder de organização e luta
Agora as ações são sobre os parlamentares. De 15 a 19 de maio, as mobilizações serão na capital federal, culminando com a grande Marcha #OcupaBrasília. Também está sendo construída GREVE GERAL de 48 horas

A classe trabalhadora 
parou o país no dia 28 de 
abril, como nunca havia fei-
to antes. Os organizadores 
calculam que mais de 40 
milhões de pessoas partici-
param e apoiaram a Greve 
Geral em todo o Brasil. 

No Paraná, 105 catego-
rias de trabalhadores apro-
varam em assembleias a ade-
são ao movimento.

Em Araucária, trabalha-
dores da Repar paralisaram 
as vias marginais da Rodovia 
do Xisto de madrugada. Às 9 
horas, bloquearam as duas 
vias da BR 476 até o meio dia.

Outra ação do Comitê 
Municipal Contra a Reforma 
da Previdência foi organizar 
uma caravana para engrossar 
a mobilização em Curitiba, 
que reuniu cerca de 30 mil 
trabalhadores.

A concentração come-
çou cedo, no Centro Cívico. 
Perto das 11 horas, teve iní-
cio a caminhada até a Praça 
Tiradentes. No caminho, uma 
parada na frente da FIEP, para 

protestar contra os empresá-
rios que financiam a retiradas 
dos direitos.

Na frente da catedral 
ocorreu o ato ecumênico. O 
arcebispo Dom Antônio fez um 

Via de regra, as mani-
festações foram pacíficas em 
todo o Brasil. No Rio de Janei-
ro, o ato na Cinelândia estava 
tranquilo até a polícia chegar 
atirando bomba de gás lacri-
mogêneo.

“Eu estava lá, junto a mi-
lhares de outros trabalhadores 
que, pacificamente, protesta-
vam contra o brutal corte de 
direitos que representam as 
reformas trabalhistas e da pre-
vidência. Nós fomos covarde-
mente encurralados. Viramos 
alvo de bombas, gás pimenta, 
bolas de borracha”, relatou 
a jornalista Juliana Knapp ao 
portal Viomundo.

 Uma bomba de gás la-
crimogêneo foi atirada contra 
o palco quando o deputado 

Glauber Braga (PSOL) pedia 
para os policiais pararem, que 
o ato havia sido encerrado. 

Em São Paulo a Frente 
Povo Sem Medo denunciou 
repressão da Polícia Militar 
de São Paulo contra manifes-
tantes que participavam das 
ações da greve geral. Três inte-
grantes do MTST (Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto)
foram presos. 

Segundo o advogado 
Ramon Koelle, que presta as-
sistência aos manifestantes 
presos, a escolha dos três pro-
cessados entre os seis detidos 
foi aleatória e ato de “evidente 
criminalização”. 

“Temos agora os três pri-
meiros presos políticos dessa 
grande greve geral”, declarou o 

PMs transformam atos pacíficos 
em cenários de violência
O objetivo da ação policial foi 
criminalizar a luta da classe 
trabalhadora pelos seus direitos. 
Havia sido assim em 1886, em Chicago, 
na greve que deu origem ao 1º de maio, 
e é agora no Brasil. 
O Estado sempre protege o capital

Momentos da repressão policial no Rio de Janeiro
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pronunciamento de apoio à 
greve geral e professora Dirléia 
Mathias, seguidora do can-
domblé, fez a saudações aos 
manifestantes em nome das 
religiões de matriz africana.

O sucesso da mobiliza-
ção em todo o país logo mos-
trou fissuras na base que dá 
respaldo às reformas antisso-
ciais do governo Temer. Por 
isto é importante avançar na 

mobilização nacional.
Próximas mobilizações
As centrais sindicais de-

finiram agora em maio cen-
trar a ação sindical sobre o 
Congresso Nacional. De 8 a 
12 de maio, seus dirigentes 
farão ações de convencimen-
to dos parlamentares contra 
as reformas da Previdência e 
Trabalhista, em aeroportos e 
com visitas aos gabinetes.

De 15 a 19 de maio, as 
mobilizações serão junto ao 
Congresso Nacional, culmi-
nando com uma grande mar-
cha Ocupa Brasília.

Se, mesmo assim, as 
reformas antissociais não fo-
rem derrotadas, deverá ser 
convocada nova greve geral, 
agora por 48 horas.

Vitória sobre a mídia
Foi uma vitória feita nas 

ruas e nas mídias. As redes 
de televisão não noticiaram 
nada sobre a greve antes 
que ocorresse. Mesmo de-
pois, tentaram desqualifi-
car o movimento e destacar 
apenas o que pudesse ser 

advogado à Rede Brasil Atual. 
Na Zona Leste, a casa paro-
quial do padre Paulo Sérgio 
Bezerra também foi invadida 
pela PM. O padre prestava as-

sistência às pessoas que pro-
testavam na região da Igreja N. 
Sra. do Carmo e que sofreram 
repressão policial, quando te-
ve a residência invadida.

negativo. Não fizeram jorna-
lismo. Fizeram ativismo polí-
tico a favor do governo e das 
reformas. 

Mais de 30 mil trabalhadores tomaram as ruas de Curitiba para rechaçar as reformas antissociais
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Vitória sobre a mídia
Foi uma vitória feita nas 

ruas e nas mídias. As redes 
de televisão não noticiaram 
nada sobre a greve antes 
que ocorresse. Mesmo de-
pois, tentaram desqualifi-
car o movimento e destacar 
apenas o que pudesse ser 

advogado à Rede Brasil Atual. 
Na Zona Leste, a casa paro-
quial do padre Paulo Sérgio 
Bezerra também foi invadida 
pela PM. O padre prestava as-

sistência às pessoas que pro-
testavam na região da Igreja N. 
Sra. do Carmo e que sofreram 
repressão policial, quando te-
ve a residência invadida.

negativo. Não fizeram jorna-
lismo. Fizeram ativismo polí-
tico a favor do governo e das 
reformas. 

Mais de 30 mil trabalhadores tomaram as ruas de Curitiba para rechaçar as reformas antissociais
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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 83.701-090
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 CONTASAGENDA

Portal
www.sismmar.com.br

SINDI
CALI

ZE-SE!

MAIO

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

•	 Dia 11
Reunião Extraordinária do Coletivo de 
Pedagogas/os, 9h30 e 14h30, no Sismmar

•	 Dia 16
Negociação com a Smed
na Secretaria da Educação

•	 Dia 20
Dia da/o Pedagoga/o

•	 Dia 25
Negociação salarial com o governo

•	 Dia 31
Coletivo de Aposentadas/os  
13h30, no Sismmar

JUNHO

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

*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 de 1ª a 4ª séries
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0101A Nível  I 1.557,27 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 Nível  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 Nível 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 Nível  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 Nível  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 Nível 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 de 5ª a 9ª séries e pedagogas/os
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0201A Nível I 1.946,58 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 Nível 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 Nível 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 Nível 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 Nível 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

SALDO 31 JANEIRO 2017

Bancário – 4.631,21 

Aplicações 131.595,69 

TOTAL 126.964,48 

RECEITAS

Repasse PMA 48.458,98 

Repasse FPMA 5.694,32 

Retirada da Aplicação 1.196,62 

DESPESAS

Assessorias e Serviços

Dieese 645,86 

Contabilidade 904,00 

Assessoria Jurídica 10.122,21 

Fotocopiadora 250,00 

Manutenção Site 254,00 

Repasses

CNTE 1.981,16 

ASPP 2.368,00 

Comunicação

Rádio Iguassu 1.500,00 

Formação sindical

CNTE e outros 1.776,09 

Sede

Copel 197,89 

Sanepar 109,19 

Telefone fixo 416,00 

Telefone Móvel 282,19 

Água Mineral 172,00 

Manutenção Telefone 150,00 

Segurança 100,00 

Mercado 383,60 

Manut. computadores 100,00 

Trabalhadores

Auxílio refeição 2.033,70 

Auxílio transporte 123,00

Salários, vales e férias 6.884,75 

Estagiária  Jurídico 883,52 

Jurídico

Gastos processuais 615,00 

Impostos e taxas

PIS,FGTS,INSS,IPTU,ISS 4.884,43 

Custos bancários 118,25 

Outras despesas

Chaveiro 18,00 

Controles do portão 150,00 

Corte da grama 10,00 

Asses. planejamento 1.534,70 

Loja de departamento 5,00 

Ressarcimento 57,18 

Papelaria 209,90 

Veículo

Seguro 234,00 

Estacionamento 11,00 

SALDO EM 28 FEVEREIRO DE 2017

Bancário 11.933,69 

Aplicações 123.873,13 

TOTAL 135.806,82 

FEVEREIRO DE 2017

Facebook
Sismmararaucaria
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MEC retira debate de gênero da base curricular
Nacional

Não colocar essa questão na BNCC significa que não vão refletir sobre um país que é machista e homofóbico
Movimentos sociais que 

defendem o direito à edu-
cação se opõem à versão da 
Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) para a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamen-
tal apresentada pelo MEC. 

Entre as principais críti-
cas, está a retirada da aborda-
gem pedagógica de questões 
de gênero e orientação se-
xual. Também deixa brechas 
para aumentar a privatização 
da educação pública, além do  
fato de o governo ter ignora-
do todo o acúmulo de deba-
tes realizados desde 2010.

O documento estabe-
lece os objetivos de compe-
tências e de aprendizagem de 
cada ano escolar para os 49 
milhões de alunos de 190 mil 
escolas públicas e privadas. O 
texto agora segue para o Con-
selho Nacional de Educação. 
Neste processo, estão previs-
tas cinco audiências públicas, 
uma em cada região do país, 

que serão transmitidas via in-
ternet, antes de seguir para a 
homologação.

“Retirar o debate da 
orientação sexual e da iden-
tidade de gênero mascara a 
situação real que existe na 
escola hoje. Uma das causas 
do abandono é a homofo-
bia. Quando se retira isso da 
BNCC, afasta-se do mundo 
real, é muito grave”, afirmou 
o secretário de Educação do 
Ceará e presidente do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed), Idilvan 
Alencar, à Agência Brasil.

O coordenador-geral da 
Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação, Daniel Cara, 
defendeu que o documento 
deve seguir a Constituição, 
que define que todos têm que 
ser iguais perante a lei e con-
siderou a mudança “injustifi-
cável”. Segundo ele afirmou à 
Agência Brasil, “a escola tem 
missão de garantir que na 

sociedade todos respeitem 
todas as formas de identida-
de. Não colocar essa questão 
na BNCC significa que não vão 
refletir sobre um país que é 
machista, misógino, homofó-
bico. É um recuo grave.”

“Foram retirados concei-
tos fundamentais na educa-
ção, como identidade de gê-
nero e questões sexuais, além 
de privilegiar o setor privado, 

O Sismmar e o Sifar 
promovem em junho a “Ofi-
cina de Memória Ativa”, com 
terapeuta ocupacional Ana 
Garcia.

As atividades serão mi-
nistradas em dois módulos, 
programados para os dias 14 
e 28 de junho, a segunda e a 
última quarta-feira do mês. 
Serão na sede do Sismmar, à 
av. Beira Rio, 31, Jd. Iguaçu, 
Araucária.

que poderá ganhar espaço 
tanto na oferta de materiais 
didáticos como na formação 
dos professores. Empresas 
poderão vender pacotes de 
formação para estados e mu-
nicípios e isso tira do setor pú-
blico a possibilidade de pro-
duzir políticas. É um programa 
privatista, com a cara desse 
governo”, diz Heleno Araújo, 
presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE).

“A base curricular foi 
concebida para garantir direi-
tos educacionais para crianças 
e jovens do Brasil, mas o que 
se vê é um documento que foi 
contaminado por entidades 
empresariais que, pelo jeito, 
tiveram acesso ao conteúdo 
e discutiram esse documento. 
A comunidade escolar ficou à 
mercê”, observa Gilberto Al-
varez, da TVT. “Se fragmentou 
a concepção de educação bá-
sica, pois tirou o ensino médio 
do documento. Na parte de 
História, por exemplo, voltou 
a ideia de uma história abso-
lutamente cronológica. Uma 
visão sociológica e crítica do 
fato histórico não faz parte do 
documento.

A ideia é que a base 
curricular entre em vigor em 
2019 e que 2018 seja dedica-
do para o treinamento dos 2 
milhões de professores e para 
a reelaboração dos currículos, 
pelas secretarias municipais 
e estaduais da Educação. “O 
Brasil perde a etapa histórica 
de fazer com que a base pu-
desse uniformizar o ensino 
no país, pois ela nasceu para 
isso. Mas foram as entidades 
empresariais que foram a mí-
dia divulgar a base. Toda par-
ticipação da comunidade foi 
ignorada”, diz Alvarez.

Uma primeira versão 
do documento havia sido en-
tregue ao Conselho Nacional 
de Educação pela então pre-
sidenta Dilma Rousseff em 
setembro de 2015 reunindo 
12 milhões de sugestões de 
escolas, entidades educacio-
nais, docentes, especialistas e 
movimentos sociais. O docu-
mento foi submetido a várias 
audiências públicas. 

“O MEC não pode sim-
plesmente alterar um docu-
mento construído coletiva-
mente”, defende a diretora da 
União Brasileira dos Estudan-
tes Secundaristas (Ubes) Fa-
bíola Loguercio. “Precisamos 
exigir ensino público que de 
fato forme pensamento críti-
co e não podemos deixar que 
ninguém rasgue o Plano Na-
cional de Educação.”

Fonte: redebrasilatual.com.br 

Uma flor rasgou a rua
Desafiando a inércia cinza do ódio
Uma flor minha e sua
Florescendo trouxe vida à rua
Soy mi propia luz

COMO UnA FlOR 
Banda Francisco, el Hombre

Aposentados

Inscrição para Oficina da Memória começa dia 15
A oficina é destinada 

aos servidores aposentados 
filiados ao Sismmar ou ao 
Sifar. 

As inscrições serão feitas 
a partir de 15 de maio. Po-
dem ser pessoalmente ou pe-
los fones (41) 3642-1280 ou 
8753-5167 (TIM - whatsapp).

As vagas são limitadas 
às 30 primeiras pessoas que 
deixarem seus nomes na se-
cretaria do Sismmar.
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Araucarienses se mobilizam contra racismo
Movimento Negro

Fórum de Combate ao Racismo faz caminhada no sábado, 13 de maio, no centro de Araucária

Cerca de 50 pessoas se 
reuniram na noite de 3 de 
maio, em frente à loja do Bo-
ticário na Rua XV de Novem-
bro, em Curitiba, para protes-
tar contra as atitudes racistas 
tomadas pela franquia da em-
presa de cosméticos curitiba-
na. A mobilização foi convoca-
da pelas redes sociais e reuniu 
mulheres que, por meio de 
pronunciamentos e músicas, 
repudiaram o episódio.

No último dia 24 de 
abril, a enfermeira e militante 
da Marcha Mundial de Mu-
lheres, Juliana Mittelbach, foi 
vítima de racismo enquanto 
frequentava a loja no centro 
da cidade. Ela foi ao local pa-
ra comprar um lápis de olho, 
mas as vendedoras demons-
traram má vontade de aten-
der a militante e negaram que 
houvesse o produto. Minutos 
após a mulher deixar a loja, 
uma amiga voltou ao local 
para procurar o mesmo cos-
mético. Sua amiga, branca e 
loira, chegou a tirar fotos dos 
três tipos de lápis que foram 
oferecidos a ela.

Com megafone, enfer-
meira Juliana Mittelbach par-
ticipou do ato e protestou 

contra atitude da empresa. 
Juliana denunciou o caso 

à Polícia Civil, e fez o relato da 
situação nas redes sociais. Mi-
lhares de pessoas reagiram à 
publicação no Facebook, e ou-
tras centenas prestaram soli-
dariedade nos comentários. 

Crime previsto em lei 
A situação vivenciada 

pela enfermeira se enquadra 
na Lei Federal 7.716/89, que 
define os crimes resultantes 
de preconceito de raça ou de 
cor. A legislação estabelece 
que é crime “recusar ou impe-
dir acesso a estabelecimento 
comercial, negando-se a ser-
vir, atender ou receber cliente 

ou comprador”.
Em sua postagem no 

Facebook, Juliana desabafou. 
“Muito triste que até o meu 
dinheiro valha menos do que 
de uma pessoa branca”. A 
empresa chegou a entrar em 
contato com a mulher, se re-
tratando e oferecendo uma 
cesta de produtos como for-
ma desculpas. A enfermeira 
não aceitou e indica a necessi-
dade de outra medida: “A me-
lhor reparação é organizarem 
formação para seus funcioná-
rios e franquias para comba-
ter práticas racistas”.

Reportagem de Franciele Petry 
Schramm para o Brasil de Fato

Como	está	Janete	Martins?	
É difícil você falar do ou- 

tro, quando se sabe exatamen-
te como o racismo te violenta, 
agredindo a sua auto estima, 
a sua condição de ser huma-
no, uma vez que os racistas 
sempre fazem a relação com 
o que o racismo tem de mais 
perverso que a animalidade. 

Ela tem recebido apoio 
de uma rede inteira de enti-
dades do movimento negro, 
se mobilizou junto com ela e 
se envolveu na discussão para 
cobrar uma postura das auto-
ridades. Começou pelo GEAA 
– Grupo de Estudos Africani-
dades Araucária, juntamente 
com as mulheres negras das 
demais entidades e que cul-
minou com a organização do 
Fórum Contra o Racismo em 
Araucária. 

Temos a impressão de que a 
denúncia	 de	 racismo	 atiçou	
mais ainda a pessoa prosse-
guir com seu crime... A cada 
mês tem novo assédio. 

Isto mostra a imbecili-
dade do racista, uma vez que 
acredita na impunidade e que 
poderá continuar agredindo 
a vítima, sem responder pelo 
crime.

Quais	são	os	objetivos	do	Fó-

rum com a manifestação de 
13	de	maio?

A intenção com a ca-
minhada é mostrar para a 
sociedade araucariense que 
todos devem ser empenhar 
para que crimes como este 
não permaneçam impunes, 
uma vez que atinge toda uma 
coletividade.

Mas o 13 de maio não repre-
senta o movimento negro. 
Por	que?

Escolhemos esta data 
exatamente pela ressignifica-
ção do que foi e o que significa 
o 13 de Maio. 

O movimento negro não 
comemora o 13 de maio por- 
que depois da Lei Áurea não 
houve nenhuma política para 
reparar os males feitos con-
tra o povo escravizado e seus 
descendentes. Não foi feita a 
inclusão dos negros na socie-
dade, com acesso ao trabalho 
digno, à educação, à saúde e 
o respeito à sua cultura e re-
ligiosidade. Toda essa popu-
lação foi deixada à margem 
e continua até hoje sofrendo 
as consequências dessa bru-
talidade.

A inclusão social dos ne-
gros na sociedade só ocorre 
devido à sua própria luta, que 
tem como referência a resis-
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Mulheres protestam contra atitude 
racista de O Boticário em Curitiba

Roseane Araújo defende Juliana contra o racismo, em Curitiba

tência de Zumbi dos Palma-
res, que saudamos em 20 de 
novembro.

Vocês que vivenciam situa-
ções	 cotidianas	 de	 racismo,	
como	costumam	agir?

Das mais diversas for-
mas. Temos outros casos que 

já foram feitos Boletins de 
Ocorrências, que já foram 
denunciados em instituições 
específicas, que estão sendo 
acompanhados pelo Minis-
tério Público, e que são uti-
lizados os meios de comuni-
cação, assim como os atos 
públicos.

As manifestações racistas 
têm aumentado ou agora são 
menos	toleradas?

Manifestações racistas 
são sempre presentes. Do nos-
so ponto de vista em nenhum 
momento devem ser tolera-
das, deve sim, ser combatida, 
denunciada, se está menos ou 
mais é difícil ponderar, uma 
vez que não temos dados re-
ferentes à antes ou depois

Como vocês veem o ra-
cismo	no	cenário	nacional?

O racismo no cenário na-
cional é cruel, todos os dias fi-
camos sabendo de casos, que 
chocam e revoltam, porém a 
mídia não trata estes crimes 
como deveria, fortalecendo 
muitos vezes a situação de que 
a vítima é responsável ainda 
pelas agressões sofridas.

Os ataques racistas a uma doceira em Araucária uniu o 
Movimento Negro local, que decidiu ir às ruas para denunciar e 
exigir o fim do preconceito racial. Está marcada para sábado, 13 
de maio, uma caminhada que parte às 10 horas da Igreja Matriz 
rumo ao Parque Cachoeira, onde haverá ato público.

Para falar sobre o assunto, convidamos as pedagogas Dir-
léia Aparecida Matias e Roseane Araújo Silva, que têm repre-
sentado o Magistério municipal nos debates e nos coletivos de 
combate às discriminações e de promoção da diversidade racial 
e de gênero.

Dirléia Matias é pedagoga da rede municipal

foto: Luiz Herrm
ann


