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Campanha de Lutas

Comemorar ou não do Dia dos Professores?
Conscientes da importância do professor, comemoramos, apesar de tudo que ainda precisamos conquistar

Ouça o programa  ESPAÇO EDUCAÇÃO!
Todos os sábados

das 9 horas às 9h30min
Rádio Iguassu, AM 830 khz

Ou pelo site  www.radioiguassu.com.br

Como ocorre há cerca 
de vinte anos, professores, 
pais, estudantes, funcionários 
e gestores mais uma vez vão 
se reunir para debater a edu-
cação em Araucária. Nos dias 
26 e 27 de outubro será reali-
zada a XIX Sessão Plenária do 
Fórum Municipal em Defesa 
da Escola Pública, Gratuita e 
Universal de Qualidade.

Neste ano, os debates 
irão avaliar a aplicação do 
Plano Municipal de Educa-
ção (PME), discutindo suas 
prioridades, perspectivas e os 
desafios. O PME foi aprovado 
pela Câmara Municipal em ju-
nho de 2015 e dá as diretrizes 
para o desenvolvimento da 
Educação em Araucária du-
rante dez anos.

Toda cidadã ou cidadão 
araucariense tem direito de 
participar, se inteirar do as-
sunto, emitir opiniões e apre-
sentar propostas.

As inscrições podem ser 
feitas pelo portal da prefeitu-
ra araucaria.pr.gov.br. Basta 
seguir o caminho Secretarias 
> Educação > Inscrições.

Quando nos acercamos 
do dia 15 de outubro, somos 
frequentemente chamados a 
opinar sobre as  comemora-
ções do Dia do Professor. 

Alguns, convencidos de 
que não há o que comemo-
rar, elencam todos os pro-
blemas ainda não superados 
pelas políticas aplicadas no 
setor educacional: 

• baixos salários, 
• precárias condições de 

trabalho; 
• jornadas exaustivas; 
• turmas superlotadas;
• ausência de políticas de 

formação inicial e conti-
nuada adequadas às ne-
cessidades do professor; 

• violência; e 
• adoção de modelos em-

presariais de gestão, que 
consideram o professor 
como obstáculo à me-
lhoria da qualidade do 
ensino.

Outros, com a consciên-
cia amortecida pelo excesso 

de propagandas oficiais, ela-
boram a pergunta, mas já es-
tão com a resposta na ponta 
da língua. Consideram que 
estamos a um passo do paraí-
so e a nossa principal dificul-
dade é reconhecermos todos 
os avanços implementados 
no setor educacional. 

Acham que talvez este-
jamos acometidos de uma 
teimosia estéril, de uma certa 
rebeldia juvenil, que nos im-
pede de enxergar os esforços 
para consolidar políticas de 
valorização profissional.

Entretanto, ao contrário 
de ficarmos limitados a en-
contrar respostas objetivas 
para esses questionamentos, 
precisamos refletir sobre a 
essência dos problemas edu-
cacionais no Brasil. Nas últi-
mas décadas, o movimento 
sindical do setor educacional 
vem combatendo os proble-
mas estruturais que afligem 
a educação e seus profissio-
nais. O Sismmar tem pautado 

a sua atuação conjugando a 
luta por educação pública de 
qualidade social, com profis-
sionais efetivamente valoriza-
dos, com a luta permanente 
para superar o projeto de 
dominação das classes po-
pulares, concebido pelas eli-
tes, no processo histórico de 
construção do modelo educa-
cional brasileiro.

É nesta direção que con-
duzimos a nossa luta cotidia-
na. Combatemos as políticas 
que priorizam maquiar a 
realidade em detrimento de 
transformá-la. Contrapomo-
nos à lógica daqueles que 
consideram cada estudante 
um simples número nas pes-
quisas nacionais. 

Conscientes da impor-
tância do professor, do seu 
papel estratégico na socieda-
de, e da sua disposição de lu-
ta, comemoramos sempre o 
dia 15 de outubro, apesar de 
tudo que ainda precisamos 
conquistar.

Comunidade vai avaliar 
a aplicação do PME

Os debates terão início 
na noite do dia 26, quinta-fei-
ra, no plenário da Câmara Mu-
nicipal, a partir das 18h30m. 
A professora doutora Andréa 
Caldas (UFPR) proferirá a pa-
lestra de abertura. Caberá a 
ela falar da forma como se 
articulam o PME e o Plano 
Nacional de Educação e como 
está o andamento do PNE.

Na manhã de sexta-feira 
serão realizados os debates 
em grupo, coordenados por 
estudiosos da educação pa-
ra aprofundar os temas. Dos 
grupos sairão avaliações, crí-
ticas e propostas que serão 
levadas à plenária final, que 
será na tarde do dia 27, tam-
bém na Câmara Municipal. 

A sessão do Fórum Mu-
nicipal em Defesa da Escola 
Pública está sendo organi-
zada por uma coordenação 
executiva, formada pela Se-
cretaria da Educação, Conse-
lho Municipal da Educação, 
Sismmar, Sifar as escolas mu-
nicipais Pedro Biscaia, Nadir 
Alves Pinto e Balbina Pereira 
de Souza.

Fórum da Escola Pública

Congresso do Sismmar está 
convocado para 30/11 e 01/12

Organização Sindical

A assembleia de 4 de 
outubro aprovou o regimento 
do 2º Congresso do Sismmar. 
O evento começa no dia 30 
de novembro e os debates 
seguem no dia seguinte, 1º 
de dezembro. 

A abertura do Congresso 
será na noite do dia 30, com 
o debate de introdução do 
tema “Sismmar na Luta por 
Nenhum Direito a Menos”. 

No dia 1º haverá os tra-
balhos em grupos pela ma-
nhã, com o debate das teses. 

À tarde do mesmo dia 
ocorrerá a plenária final, 
aprovando as linhas de ação 
sindical.

O congresso tem como 
finalidade analisar as lutas da 
categoria, posicionar o sindi-
cato diante da conjuntura e 
propor  programas de traba-
lho do Sismmar.

Participam do congres-
so professores sindicalizados 
eleitos em seus locais de tra-

balho de 16 a 20 de outubro, 
rem reunião registrada em 
ata. Modelo da ata está à 
disposição no portal do Sis-
mmar. A documentação da 
eleição dos delegados deve 
ser enviada ao sindicato de 
27 de outubro até 7 de no-
vembro. 

A escolha se dá de uma 
representação para cada 10 
profissionais e fração de 1/4. 
Isto significa que em unidade 
com 13 sindicalizados são es-
colhidos dois delegados: um 
pela quantidade de 10 e mais 
um pela fração ser superior 
a 1/4 de dez. Assim, unidade 
com três filiados já pode ele-
ger representação.

Os aposentados elegem 
seus delegados em reunião 
do Coletivo dos Aposentados 
a ser realizada na sede do Sis-
mmar até 24 de outubro

Serão eleitos os suplen-
tes, na mesma quantidade de 
delegados titulares por local 

de trabalho.
Observadores – Todos 

profissionais da Educação, es-
tudantes e demais interessa-
dos que quiserem participar 
do congresso podem se ins-
crever até o dia 7 de novem-
bro, na sede do Sismmar. Par-
ticiparão com direito a voz. 
Não a voto.

Teses - Cada grupo de 
21 professores pode elaborar 
sua própria análise sobre a 
ação do Sismmar e inscrever 
sua tese para o debate. Para 
ser incluída no Caderno de 
Teses, deverá ser entregue no 
sindicato até 6 de novembro. 
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Eleição Sindical

Professores elegem nova direção para Sismmar
Confira aqui como e onde votar. Nas páginas 4 e 5 você conhece detalhes das chapas concorrentes

•	 Urnas Fixas
CAE Padre Anusz, EM Aleixo Grebos, EM Archelau de A Tor-
res, EM Arnaldo Maia, EM Ayrton Senna, EM Azuréa B. Bel-
noski, EM Balbina Pereira de Souza, EM Ceci Cantador, EM 
Delani Ap Alves, EM Egipciana SP Carrano, EM Eglé Cordei-
ro M Pinto, EM Elírio A Pinto, EM Gen. A Celso, EM Ibraim A 
Mansur, EM Irmã Elizabeth Werka, EM João Leopoldo Jaco-
mel, EM Juscelino K de Oliveira, EM Marcelino L de Andrade, 
EM Maria Ap S Torres, EM Nadir A Nepomuceno, EM Pedro 
Biscaia, EM Rosa Picheth, EM Sebastião Tavares, EM Silda 
Sally W Ehlke, Sismmar.

•	 Urnas Itinerantes (Manhã e/ou Tarde)
1 – EM Vitório Sfendrich (M-T), Cmei Barigui (M), Cmei Vila 
Angélica (M-T), EM Alderico (M-T)
2 – EM Papa Paulo VI (T), Cmei Dalla Torre (M-T), EM Elvira (T), 
Cmei Ipês (M), EM João Sperandio (M)
3 – EM Terezinha Theobald (T), Cmei Manoel Bandeira I (M-T), 
Cmei Torres (M-T), CMAEE-AV (M-T), Cmei Parque das Pontes 
(M), Cmei Costeira (M-T), Cmei Centro I (M-T), Centro II (M)
4 – Em Ambrósio (M-T), Em Marcos Freire (T), Cmei Berneck 
(M-T), Cmei Estação (M-T), Cmei Plínio (M-T)  
5 - EM Edvino Nowak (T), EM Castelo Branco (M-T), EM Rui 
Barbosa (M-T), EM Andréa Dias (M-T), Cmei Capinzal (M), 
Cmei Tietê (M)

A eleição para escolher 
a diretoria do Sismmar para 
o triênio 2018-2020 será rea-
lizada no dia 9 de novembro. 

Estão inscritas para a 
eleição duas chapas concor-
rendo à Diretoria Colegiada 
Plena. São a Chapa 1 - Fir-
mes! A Luta Muda a Vida e 
a Chapa 2 - Da Luta Não Me 
Retiro - Voz à Base. Conheça 
em detalhes nas páginas 4 e 
5. Não houve inscrições para 
concorrer ao Conselho Fiscal.

Haverá 25 urnas fixa-
das em locais de fácil acesso 
à categoria das 8h30min às 
17 horas. Também haverá 
cinco urnas itinerantes para 
colher votos de escolas mais 
distantes. Elas circularão das 
8 horas às 11h30min e das 
13h30min às 17 horas. (Leia 
no quadro)

Terá direito ao voto o 
professor que se filiou ao Sis-
mmar até o dia 8 de agosto 
de 2017, três meses antes da 
eleição. É preciso estar com 
as mensalidades sindicais em 
dia e no gozo dos direitos so-
ciais conferidos pelo estatuto 
do sindicato.

Cada eleitor pode votar 
uma única vez, independen-
te de possuir um ou dois pa-
drões, em quaisquer locais de 
votação, sejam urnas fixas ou 
itinerantes.

Eleitor em licença sem 

vencimentos não pode votar, 
nem ser votados, ainda que 
mantenha em dia suas men-
salidades sindicais.

Para votar, o eleitor de-
ve apresentar documento de 
identificação com foto.

Aposentados podem 
votar em qualquer urna. A 
Comissão Eleitoral sugere 
que compareçam preferen-
cialmente à sede do Sismmar.

Os filiados aposenta-
dos que optarem pelo voto 
em correspondência, devem 
comparecer a sede do sindi-
cato entre os dias 16 e 30 de 
outubro de 2017 para reque-
rer o pedido e retirar a cédula 
e envelope.

Neste caso, a cédula de 

votação deve ser lacrada em 
envelope branco, fornecido, e 
remetida à Comissão Eleito-
ral, na sede do Sismmar, até 
a data da eleição, 9 de no-
vembro, por correspondência 
AR. Não serão computados os 
votos que chegarem após às 
17h30 do dia 9.

Não serão aceitas pro-
curações, tanto para retirar 
documentos, quanto para en-
tregar envelope de votação.

A relação dos filiados em 
condições de votar será afixa-
da até o dia 30 de outubro na 
sede do sindicato. Os profes-
sores que não constarem na 
lista de votantes e comprova-
rem sua condição de eleitor 
votam em separado.

Neste mês de outubro, 
o Coletivo de Aposentadas/os 
do Sismmar vai se reunir na  
última terça-feira, diferente 
das demais ocasiões, quando 
o encontro é realizado na últi-
ma quarta-feira do mês. 

O motivo para a ante-
cipação da data é porque no 
dia 25, quarta-feira, será rea-
lizado o Congresso do FPMA, 
a partir das 13h30min, no 
Plenarinho da Câmara Muni-
cipal. A participação é aberta 
a todos os interessados.

O Congresso do Fundo 
de Previdência Municipal de 
Araucária será um dos temas 
a serem tratados no Coletivo 
de Aposentados. 

Na terça-feira, as/os apo-

Coletivo antecipa encontro 
devido ao Congresso do FPMA

Aposentados

sentadas/os também vão co-
nhecer as chapas que concor-
rem na eleição do Sismmar.

Também definirão quais 
serão as/os delegadas/os que 
representarão o segmento 
no II Congresso do Sismmar, 
além de outros assuntos.

ELEIÇÃO DO SISMMAR

DEBATE ENTRE AS CHAPAS CONCORRENTES

Dia 7 de novembro de 2017, terça-feira
18 horas, no Sismmar

Inscreva-se para participar! As vagas são limitadas.  
O debate será transmitido via facebook
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Eleição Sindical

Adriana             Docência I
CMEI Cachoeira

Alice                 Docência II 
Maria Aparecida/Sismmar

Ana Paula      Docência I
Marcos Freire

Clarice               Docência I
Esc. do Campo Andrea Dias

Daniel              Docência II
Ibraim

Everton            Docência I
Pedro Biscaia

Francielli         Docência I 
Werka

Isis                           Docência I
Delani

Josiane               Docência I
Pedro Biscaia/Sismmar

Josiel                 Docência II
Elvira/Sismmar

Juliana Kato  Docência I 
Pedro Biscaia

Juliana Ferreira    Doc II
Nadir

Luci                      Docência I
Esc. do Campo Andrea Dias

Márcia                 Docência I
CMEI Cachoeira

Marco Antônio        Doc II
Maria Aparecida

Rita                      Docência I 
Maria Aparecida

Silvana               Docência I 
M. Aparecida/Seb. Tavares

Solange             Docência I 
CMEI Dalla Torre

Tatiane             Docência I
Pedro Biscaia/Sismmar

Udo                     Pedagogo
Vitório Sfendrych

Verielli                Docência I
Sperandio/P.Biscaia/CME

Zuleica               Docência I 
M.Band.II, Tindiq., Gen.Celso

Somos trabalhadores do Ma-
gistério que defendem a manuten-
ção da característica combativa do 
SISMMAR.

Sem desmerecer toda a cami-
nhada histórica dos movimentos 
sociais brasileiros, propomos, nesse 
momento de forte ataque aos direi-
tos trabalhistas, a organização da 
categoria, priorizando as demandas 

ações.
Vivemos um momento de 

profundo arrochamento de nossos 
direitos. Nossas armas mais pode-
rosas são a luta e a resistência uni-
ficadas com todos os trabalhadores 
do município! SISMMAR e SIFAR 
precisam continuar juntos na luta!

O SISMMAR é um sindicato 
reconhecido como referência de 

luta no cenário nacio-
nal, e isso não se deu 
nas negociações de ga-
binete.

Dia 09 de novem-
bro contamos com seu 
voto para manter o sin-
dicato como instrumen-
to de luta dos trabalha-
dores!

Por um sindicato 
combativo, classista, in-
dependente e de luta. 

Avante, camaradas! 
Firmes!

CHAPA  1: Firmes!  
A  Luta  Muda  a  Vida

apontadas pelos sindicalizados, a 
necessária formação e mobilização 
da classe trabalhadora.

Consideramos válido todo mo-
vimento organizado em prol do en-
frentamento das injustiças geradas 
pelo atual modelo socioeconômico, 
incluindo as partidárias. Porém, a 
“política de conciliação” se provou 
incapaz de instrumentalizar nossas 
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Eleição Sindical

Unidade dos trabalhadores 
em defesa dos nossos direitos!

Nós trabalhadores en-
frentamos um momento difícil. 
Desde o golpe, não param de 
chover ataques: “reformas” tra-
balhista e da Previdência, tercei-

rizações... O mesmo ocorre aqui 
no Paraná, acabando com o fun-
do de previdência e os reajustes 
salariais. Os prefeitos da região 
têm tido ações conjuntas para 

combater os direitos dos servidores. Hissam 
retirou o abono dos aposentados, ameaça o 
PCCV, e não cumpre a lei dos 33% de hora 
atividade. 

Aqui em Araucária, são milhares de 
trabalhadores organizados em vários sindi-
catos, como o Sindipetro, Sindiquímica, Sin-
dimont, Sintracon e Sifar, que se fortalecem 
ao se apoiarem mutuamente. 

Essa solidariedade é o sentido da uni-
dade dos trabalhadores. Por isso existe a 
CUT, a maior central sindical do Brasil com 
suas federações, como a FUP, a CNQ e a nos-
sa CNTE e quase 10 mil entidades filiadas, 
organizando mais de 25 milhões de traba-
lhadores na linha de frente das lutas pelos 
direitos e conquistas, como o Pré-Sal para a 
educação e saúde e a Lei do Piso. 

Queremos uma nova direção para nos-
so sindicato: unidade dos trabalhadores pa-
ra lutar com voz e poder de decisão à base.

Estamos juntos, para o que der e vier!

Ana Paula       Docência I
Jacomel

André Luiz     Docência II 
Maria Aparecida

Clarisse           Docência II 
CMEC

Christiane     Docência II 
Nadir

Cida                   Docência I 
Aposentada

Cleide                Docência I
Aposentada

Edvaldo       Docência II 
Balbina

Geovane            Pedagoga
CMEI Primavera

Gilnei                    Pedagogo
Vitório

Jeize                   Docência II
Balbina

Joziele               Docência I
CMEI M. Ferreira de Lima

Jucélia              Pedagoga
Marcelino

Kathleen          Docência I
Pedro Biscaia

Letânia                Pedagoga
Terezinha

Lismara             Docência I
CMEI Jd do Conhecimento

Maristela          Docência I
Terezinha

Nilza                      Docência I
Arnaldo Maia

Roseane             Pedagoga 
Elírio / CME

Sandra              Docência I
Archelau

Simeri                Pedagoga
Nadir / Sismmar

Vanessa             Docência I 
Eglé

Vera                       Docência I 
CMEI Tindiquera
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OUTUBRO

• Dia 15
Dia do/a Professor/a

• Dia 17
Coletivo de Pedagogas/os
8h30 e 13h30, no Sismmar

• Dia 18
Coletivo de Direções
13h30, no Sismmar

• Dia 20
Festa das/os Professoras/es e  
demais Servidoras/es Municipais

• Dia 24
Coletivo de Aposentadas/os  
13h30, no Sismmar

• Dias 26 e 27
XIX Sessão Plenária do Fórum   
Mun. em Defesa da Escola Pública

• Dia 28
Dia do/a Servidor/a Público/a 

NOVEMBRO

• Dia 7
Conselho de Representantes
8h30 e 13h30, no Sismmar 

• Dia 9
Eleição Sindical

*OBS. Pedagogos/as nomeados/as antes de 01/01/2008 - Tabela disponibilizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas da PMA

TABELA DO MAGISTÉRIO - LEI MUNICIPAL 1835/2008
Tabela em vigor a partir de 1º de julho de 2017, com reajuste de 3,4%. Lei Municipal 3.125/17

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 1.610,21 1.674,62 1.741,61 1.811,27 1.883,72 1.959,07 2.037,43 2.098,56 2.161,51 2.226,36 2.293,15 2.361,95 2.432,80 2.481,46 2.531,09 2.581,71 2.633,35 2.686,01 2.739,73 2.794,53
C0102A Nível  II 2.012,76 2.093,27 2.177,00 2.264,08 2.354,64 2.448,83 2.546,78 2.623,19 2.701,88 2.782,94 2.866,43 2.952,42 3.040,97 3.101,79 3.163,83 3.227,10 3.291,65 3.357,48 3.424,63 3.493,12
C0103A Nível III 2.415,31 2.511,92 2.612,40 2.716,90 2.825,57 2.938,59 3.056,14 3.147,82 3.242,26 3.339,52 3.439,71 3.542,90 3.649,19 3.722,17 3.796,62 3.872,55 3.950,00 4.029,00 4.109,58 4.191,77
C0104A Nível  IV 2.656,83 2.763,10 2.873,63 2.988,57 3.108,12 3.232,44 3.361,74 3.462,59 3.566,47 3.673,46 3.783,67 3.897,18 4.014,09 4.094,37 4.176,26 4.259,78 4.344,98 4.431,88 4.520,52 4.610,93
C105A Nível  V 3.055,35 3.177,56 3.304,67 3.436,85 3.574,33 3.717,30 3.865,99 3.981,97 4.101,43 4.224,47 4.351,21 4.481,74 4.616,20 4.708,52 4.802,69 4.898,75 4.996,72 5.096,65 5.198,59 5.302,61

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 2.012,76 2.093,27 2.177,00 2.264,08 2.354,64 2.448,83 2.546,78 2.623,19 2.701,88 2.782,94 2.866,43 2.952,42 3.040,99 3.101,81 3.163,85 3.227,13 3.291,67 3.357,50 3.424,65 3.493,14
C0202A Nível II 2.415,31 2.511,92 2.612,40 2.716,90 2.825,57 2.938,59 3.056,14 3.147,82 3.242,26 3.339,52 3.439,71 3.542,90 3.649,19 3.722,17 3.796,62 3.872,55 3.950,00 4.029,00 4.109,58 4.191,77
C0203A Nível III 2.656,83 2.763,10 2.873,63 2.988,57 3.108,12 3.232,44 3.361,74 3.462,59 3.566,47 3.673,46 3.783,67 3.897,18 4.014,09 4.094,37 4.176,26 4.259,78 4.344,98 4.431,88 4.520,52 4.610,93
C0204A Nível IV 3.055,35 3.177,56 3.304,67 3.436,85 3.574,33 3.717,30 3.865,99 3.981,97 4.101,43 4.224,47 4.351,21 4.481,74 4.616,20 4.708,52 4.802,69 4.898,75 4.996,72 5.096,65 5.198,59 5.302,56
C0205A Nível V 3.819,19 3.971,96 4.130,84 4.296,07 4.467,91 4.646,63 4.832,49 4.977,47 5.126,79 5.280,60 5.439,01 5.602,18 5.770,25 5.885,66 6.003,37 6.123,44 6.245,90 6.370,82 6.498,24 6.628,20

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

SALDO EM 31 MAIO DE 2017
Bancário 14.277,32 
Aplicações 122.760,00 
TOTAL 137.037,32 

RECEITAS
Repasse PMA  47.176,13 
Repasse FPMA 6.035,29 

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 645,86 
Contabilidade 981,00 
Asses. jurídica 9.522,21 
Fotocopiadora 175,00 
Manutenção site 254,00 
O Popular 1.250,00 
Gráfica 2.935,00 
Motoboy 930,00 
Repasses
CNTE 1.935,97 
ASPP 2.368,00 
Campanha de Lutas
Rádio Iguassu 1.500,00 
Som Assembleia 350,00 
Asses. pedagógico 550,00 
Auxílios
Lanches e ref. 1.015,00 
Sede
Copel 208,23 
Sanepar 109,19 
Telefone fixo 279,34 
Telefone Móvel 602,60 
Água Mineral 390,00 
Segurança 100,00 
Reforço de caixa 2.000,00 
Internet 173,97 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.853,70 
Auxilio transporte 467,00 
Plano de saúde 1.833,98 

PRESTAÇÃO DE CONTASAGENDA

Portal
sismmar.com.br

SINDI
CALI
ZE-SE!

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/whatsapp (41) 98753-5167. 
Email sismmar@gmail.com

Diretoria - Coord. Geral: Eloísa Helena Grilo e Hector Paulo Burnagui; Ad-
ministrativa: 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 Mar-
tins, Leandro de Oliveira, Gilziely dos Santos, Kathleen Marczynski, Silva-
na 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.

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária  

Facebook
Sismmararaucaria

WhatsApp
(41) 9 8753-5167

Salários e vales 8.197,20 
CIEE (estágio  jur)  924,00
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 4.456,91 
Custos Jurídicos 602,80 
Custos bancários 138,65 
Formação sindical
CNTE e outros 1.203,92
Outras despesas
Manut. da sede 100,00 
Papelaria 220,00 
Apoio mov. social 300,00 
Veículo
Seguro 234,48 
Combustível 350,00 
Estacionamento 6,00 

SALDO EM 30 JUNHO DE 2017
Bancário 14.060,36 
Aplicações 123.660,31 
TOTAL 137.720,67 

JUNHO DE 2017

RECEITAS
Repasse PMA 46.415,60 
Repasse FPMA 6.364,10 
Retirada aplicação 191,11 
Ressarcimento 98,40

DESPESAS
Assessorias e Serviços
Dieese 645,86 
Contabilidade 1.088,00 
Asses. jurídica 9.775,11 
Fotocopiadora 467,00 
Manutenção Site 275,00 
O Popular 675,00 
Gráfica 2.405,00 
Sistema Sismmar 357,56 
Motoboy 840,00 
Campanha de lutas
Rádio Iguassu 1.500,00 

Som assembleia 600,00 
Tenda 600,00 
Outdoor 944,00 
Cadeiras assembl. 500,00 
Ofic. Aposentadas 600,00 
Auxílios
Lanches e refeiç. 1.320,00 
Formação sindical
CNTE e outros 1.559,00 
Sede
Copel 212,55 
Sanepar 106,60 
Telefone fixo 282,93 
Telefone móvel 653,00 
Água mineral 159,00 
Segurança 100,00 
Limpeza 397,10 
Internet 249,90 
Mercado 377,91
Trabalhadores
Auxilio refeição 2.133,70 
Auxilio transporte 329,00 
Plano de saúde 1.973,11 
Salários/ 1ª par/13º 14.481,94 
CIEE (estágio jur) 1.194,17 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 4.707,54 
Custos Jurídicos 1.165,21 
Custos bancários 169,74 
Outras despesas
Papelaria e inform. 1.271,18
Taxi 70,04 
Veículo
Seguro 234,48 
Combustível 300,00 
Estacionamento 29,00 

SALDO EM 31 JULHO DE 2017
Bancário 13.287,89 
Aplicações 124.357,09 
TOTAL 137.644,98 

JULHO DE 2017
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Pedagogos do QPMA são professores
Jurídico

Resistência do governo em reconhecer pedagogo como professor contraria legislação e jurisprudência

Valdete Souto Severo

A lei vigente (Lei 8112) 
já permite a demissão do ser-
vidor que não desempenhe 
bem suas funções (artigos 
127 e seguintes). Então, nesse 
aspecto, não há novidade. Os 
servidores também já são ava-
liados periodicamente.

A novidade do projeto 
no Senado é inserir critério 
subjetivo para o que será con-
siderado “mau desempenho”, 
a fim de facilitar a demissão. 

A possibilidade do uso de 
critério subjetivo permite que 
o administrador descarte, in-
clusive, o servidor que com ele 
não compactua em termos de 
ideologia política, por exemplo. 

Ou seja, permite que a 
ameaça de perda do empre-
go seja fator de facilitação de 
perseguição política e assédio 
moral no serviço público. E is-
so em uma realidade na qual 
já está ocorrendo sucatea-
mento das instituições públi-

cas, parcelamento de salários 
e perseguição política.

Os serviços públicos mui-
tas vezes são mal prestados. É 
verdade. O problema, porém, 
não é a garantia que os servi-
dores têm contra a despedida. 

Temos estruturas defici-
tárias, demandas em quanti-
dade maior do que a capaci-
dade de atendimento e tantos 
outros fatores que teriam de 
ser considerados e que impe-
dem a análise simplista que jo-
ga a culpa sob os ombros dos 
servidores.

Praticamente todos os 
países ocidentais (todos os 
europeus certamente) re-
conhecem garantia contra a 
despedida para empregados 
de empresas privadas e esta-
bilidade para várias categorias. 
Nem por isso, os serviços na 
Alemanha, por exemplo, são 
mal prestados. Servidores não 
tem privilégios, tem direitos! 
Direitos que deveriam ser es-
tendidos à iniciativa privada, e 

não suprimidos.
Não podemos capitular 

diante de um discurso liberal 
que está rifando direitos míni-
mos. O mesmo já ocorreu com 
a reforma trabalhista, que sob 
falsos argumentos precariza 
ainda mais as condições de 
quem trabalha no Brasil, preju-
dicando com isso não apenas o 

trabalhador e sua família, mas 
também o próprio mercado 
interno, porque reduz consu-
mo; o próprio estado, porque 
suprime base de arrecadação 
para a previdência.

Retirar proteção para 
o trabalhador servidor, pri-
vatizar, retirar direitos traba-
lhistas, é criar instabilidade. 

Ou seja, é ruim para todos. A 
questão aqui não passa pela 
qualificação do serviço, mas 
pela intenção de reduzir ainda 
mais o número de servidores, 
prejudicando a prestação efi-
ciente do serviço.

Essa lei, se aprovada, 
ao lado da EC 95, implicará a 
completa falência dos serviços 
públicos que, para a realidade 
concreta de um número ex-
pressivo de brasileiros, é a úni-
ca via para obtenção de saúde, 
segurança ou justiça. 

A proteção contra a des-
pedida, que é direito dos ser-
vidores, atende ao interesse 
público, pois evita (ou tende a 
evitar) que esses trabalhado-
res atuem pressionados pelo 
medo da perda do trabalho, 
permite que se qualifiquem 
ao longo do tempo e lhes dá a 
tranquilidade para bem exer-
cer seu mister.

Valdete Souto Severo é juíza 
do trabalho em Porto Alegre, dou-
tora em Direito do Trabalho (USP)

Camila Rafanhim de Borba

No Município de Araucá-
ria, o Quadro Próprio do Ma-
gistério é formado pelos pro-
fessores da Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fun-
damental (Docência I), pelos 
professores dos anos finais do 
Ensino Fundamental (Docên-
cia II) e pelos pedagogos.

A atividade do pedagogo, 
embora não seja de regência 
de classe, é essencial para o 
desenvolvimento do trabalho 
em sala de aula, pois super-
visiona e orienta pedagogica-
mente a atuação dos professo-
res e alunos.  Ele atua em todo 
ambiente escolar.

Apesar disto, Araucária 
tem uma longa história de 
não reconhecer esta relevante 
função do pedagogo. Não lhes 
concede os mesmos direitos 
dos professores, apesar da 
legislação e da jurisprudência 
que estabelecem o contrário.

A Lei Federal 11.301/06 

modificou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e definiu 
que “para os efeitos do dispos-
to no § 5º do art. 40 e no § 8º do 
art. 201 da Constituição Fede-
ral, são consideradas funções 
de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em 
educação no desempenho de 
atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento 
de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício 
da docência, as de direção de 
unidade escolar e as de coor-
denação e assessoramento 
pedagógico”.

A constitucionalidade 
desta lei foi questionada pela 
ADIn 3772. Em que pese ter-se 
concluído pela sua inconstitu-
cionalidade parcial – no que 
se refere à expressão “espe-
cialistas em educação” – en-
tende-se que isso não excluiu 
o direito dos pedagogos que 
pertencem à categoria dos 
profissionais do Magistério.

De acordo com a LDB, 
professores são os profissio-
nais “habilitados em nível mé-
dio ou superior para a docên-
cia na Educação Infantil e nos 
Ensinos Fundamental e Mé-
dio” (art. 61, I). Quando julgou 
a ADIn 3772, o STF concluiu 
que, para efeito de aposenta-
doria, professor é aquele que 
exerce atividade de magistério 
em ambiente escolar (mesmo 
que não dentro de uma sala 
de aula, como antes, com a 
súmula 726) e que tenha habi-
litação de professor.

Portanto, são professores 
com direito à aposentadoria 
especial os profissionais que 
têm habilitação para lecionar, 
mesmo que atuem no asses-
soramento pedagógico, na 
direção ou coordenação da es-
cola ou unidade escolar. 

Já o especialista em edu-
cação é aquele profissional de 
qualquer área do conhecimen-
to que se especializa em edu-
cação, sem ter necessariamen-

te habilitação para lecionar ou 
que atue fora do ambiente 
escolar. São, por exemplo, es-
pecialistas do meio acadêmico 
que não possuem Licenciatura 
e não estão habilitados para a 
Educação Básica, mas que se 
especializam na educação em 
programas de pós-graduação. 
Ou, ainda, aqueles que, igual-
mente sem licenciatura, espe-
cializam-se na gestão e admi-
nistração escolar.

Assim, é impossível en-
quadrar a condição funcional 
do pedagogo de Araucária na 
categoria de especialista em 
educação definida pela ADIn. 
O grau de escolaridade exigi-
do no Município é o curso de 
Licenciatura em Pedagogia, o 
que o habilita para a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamen-
tal. E, para terem se formado 
neste curso, necessariamente, 
estes profissionais tiveram ex-
periência docente.

Ainda, tanto a Lei 1835/08 
como o Plano Municipal de 

Educação incluem o pedago-
go na carreira do Magistério, 
exercendo esta função social, 
mesmo que atue no suporte 
técnico-pedagógico. Portanto,
podemos afirmar que os pe-
dagogos, ao comporem o 
Quadro Próprio do Magistério 
de Araucária, são professores 
da Rede Municipal de Ensino.

Tem sido este o entendi-
mento do Estado do Paraná, 
que passou a conceder apo-
sentadorias especiais também 
aos pedagogos. Há homologa-
ções, por parte do Tribunal de 
Contas do Paraná, de aposen-
tadorias de profissionais que 
exercem a atividade de peda-
gogo em outras redes.

O Município, no entanto, 
não reconhece este direito aos 
pedagogos e tenta enquadrá-
-los como cargos técnicos, não 
como profissionais do magis-
tério. Por isto, Araucária não 
reconhece o direito à aposen-
tadoria especial e ameaça reti-
rar outros direitos.

Projeto estabelece demissão de servidor por critérios subjetivos
Senado

Para juíza do trabalho, a proteção contra a despedida atende ao interesse público
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Mais de 90% dos professores sentirão impacto
Reforma da Previdência

Se aprovada no Congresso, PEC 287 altera cálculo da aposentadoria e idade para acessar o benefício
A Reforma da Previdên-

cia e da Assistência Social de-
ve impactar mais de 90% dos 
professores da educação bási-
ca de todo o Brasil, caso apro-
vada sem modificações pelo 
Congresso. Essa é a conclusão 
de uma nota técnica emitida 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).  

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/2016, 
que se encontra para votação 
na Câmara dos Deputados, 
altera a base de cálculo e o 
tempo de contribuição para 
aposentadorias. Na rede pú-
blica, 92,5% dos professores 
da educação básica regidos 
por RPPS (Regimes Próprios 
de Previdência Social) terão 
alterações para acessar a apo-
sentadoria. No ensino priva-
do, 95,9% dos docentes regi-
dos pelo RGPS (Regime Geral 
de Previdência Social) serão 
impactados. 

Em ambos os regimen-
tos, uma das principais mu-
danças é a base de cálculo do 
valor da aposentadoria que 
passará a ser realizada pela 
média de todos os salários 
de contribuição, após julho 
de 1994. Atualmente, são 
utilizados os 80% maiores sa-
lários de contribuição. Com a 
mudança, para se aposentar 
com 100% do salário de con-
tribuição, o professor preci-
sará comprovar 40 anos de 
trabalho. “Para se aposentar 
com menos de 100%, basta 
ter pelo menos 25 anos de 
contribuição. Isso garante 
70% do salário”, esclarece a 
técnica do Dieese, Maria de 
Fátima Lage Guerra.

Também nos dois regi-
mes, a idade mínima passará 
a ser estipulada em 60 anos, 
para homens e mulheres. 
Segundo a representante do 
Dieese, o fim da distinção 
de gênero “ignora a jornada 
que as mulheres cumprem 
fora do trabalho remunerado 
com os afazeres domésticos, 
além das desigualdades ain-
da existentes no mercado de 
trabalho”.

A idade mínima será 
uma novidade na rede parti-
cular. Atualmente, o professor 
do RGPS pode acessar o bene-
fício da aposentadoria apenas 
por tempo de contribuição, 
sendo esses  25 anos (mu-
lheres) e 30 anos (homens). 
Quanto ao valor da aposen-
tadoria,  o professor da rede 
particular pode optar, hoje, 
pela regra do fator previden-

ciário ou pela fórmula 80/90.  
O fator previdenciário é cal-
culado com base no tempo 
de contribuição, na idade do 
trabalhador no momento da 
aposentadoria e na expectati-
va de vida. Já na regra 80/90, 
o acesso à aposentadoria é 
permitido quando a soma 
da idade e do tempo de con-
tribuição for igual a 80 anos 
para as professoras (com um 
mínimo de 25 anos de contri-
buição); e de 90 anos para os 
professores (com um mínimo 
de 30 anos de contribuição). 

Desvantagem na transição
A proposta estabelece, 

ainda, regras de transição pa-
ra que professores ativos no 
momento da promulgação 
possam se aposentar antes 
dos 60 anos de idade. Na re-
de pública, ela mantém os 
atuais requisitos: idade míni-
ma de 55 anos e 30 anos de 
contribuição para os homens; 
50 anos e 25 anos de contri-
buição para mulheres. Con-
tudo, acrescenta o chamado 
“pedágio” de 30% ao tempo 
faltante para completar 60 
anos de idade.

Exemplo: Se para o pro-
fessor fictício José faltassem 
dez anos para se aposentar, 
seriam acrescidos mais três 
anos (o correspondente a 
30% de 10 anos). Ao final, ele 
precisaria contribuir por 13 
anos para ter direito à apo-

sentadoria. De acordo com 
o Dieese, a nova regra “des-
favorece a maior parte dos 
professores na ativa”, fazen-
do com que aconteçam casos 
em que o acréscimo do pedá-
gio extrapole a idade mínima 
de 60 anos.

A mesma desvantagem é 
vista na rede particular, onde 
as regras de transição serão 
de 50 anos de idade e 30 de 
contribuição para homens; 48 
anos de idade e 25 de contri-
buição para mulheres. A idade 
mínima será acrescida, ainda, 
de um ano a cada dois anos, 
a partir da promulgação das 
mudanças, até atingir o limi-
te de 60 anos. Para ambos os 
gêneros, será adicionado um 
“pedágio” de 30% também.

Exemplo: A professora 
celetista Lúcia, de 42 anos 
e 10 anos de contribuição. 
Sem a PEC, Lúcia poderia se 
aposentar por tempo de con-
tribuição (25 anos). Nesse ca-
so, pela regra 80/90, ela teria 
100% do seu salário (das 80% 
maiores contribuições) com 
mais 16,5 anos de contribui-
ção, ou seja, ao completar 
58,5 anos de idade.

Porém, caso a PEC se-
ja aprovada, Lúcia somente 
conseguiria completar o tem-
po de contribuição exigido 
aos 61,5 anos de idade – ou 
seja, 1,5 anos a mais que a 
idade mínima exigida de 60 

Fonte 
Leonardo do Valle/NET Educação

anos. O cálculo para chegar a 
isso é: 15 anos de contribui-
ção (pois ela já tem 10 anos 
contribuídos) mais 4,5 anos 
de pedágio, resultando em 
necessidade de mais 19,5 
anos de trabalho e chegando 
a 61,5 anos de idade.  Ainda 
assim, o salário de Lúcia seria 
apenas 70% das médias de 
todas as contribuições. Para 
obter 100% dessa média, Lú-
cia precisaria trabalhar até os 
72 anos de idade. Em suma, 
Lúcia trabalharia mais e se 
aposentaria com um salário 
bastante inferior em relação 
às regras atuais.

Por conta das mudan-
ças na base de cálculo e na 
regra de transição, o Dieese 
classificou a PEC como “um 
elemento de redução consi-
derável dos direitos relativos 
à aposentadoria”.

Futuro incerto
Também, novas mu-

danças na aposentadoria de 
servidores estaduais e muni-
cipais podem ser realizadas 
caso a PEC seja aprovada. 
“Seu artigo 23 prevê que o 
Distrito Federal, os estados e 
os municípios terão 180 dias 
para instituírem regras de 
aposentadoria e pensão apli-
cáveis especificamente aos 
servidores”, descreve Maria. 
“As legislações locais não 
poderão contradizer o que 
estará disposto na Constitui-
ção Federal. Contudo, o texto 
parece abrir espaço para que 
mudanças ainda mais profun-
das possam ocorrer”, ponde-
ra a técnica.

A PEC foi aprovada com 
alterações pela Comissão Es-
pecial da Câmara dos Depu-
tados. Ainda sem previsão de 
data, deverá ser submetida 
ao plenário da Câmara em 
dois turnos de votação – sen-
do necessários 2/3 dos votos 
dos deputados para ser apro-
vada. Se aceita, seguirá para a 
discussão no Senado. 

Caso aprovada a PEC, “a 
maioria das medidas previs-
tas é para aplicação imediata, 
logo após a promulgação da 
nova lei”, adverte a especia-
lista.

Mobilização da Greve Geral a 28 de abril, em Curitiba

Sismmar promoveu debate público sobre 
Reforma da Previdência em 15 de março

fotos: Luiz Herrm
ann


