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Nenhum Direito a Menos

Negociações vão até a véspera do Natal
Sismmar quer resolver problemas decorrentes do enquadramento no PCCV, além de pautas recorrentes

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

O ano está no fim, mas a 
luta sindical não termina. No 
dia 22 de dezembro, sexta-fei-
ra, véspera do Natal, a direção 
do Sismmar vai se reunir com 
o governo municipal para tra-
tar de pautas antigas e novas. 

Entre as reivindicações 
recorrentes estão:
• a implantação da hora-ati-

vidade de 33% da jornada. 
• aposentadoria especial de 

pedagogas/os.
Outras pautas surgiram 

decorrentes de problemas no 
enquadramento no Plano de 
Carreira.

Docência I
A reivindicação não é de 

agora, mas adquiriu urgência 
com o pagamento dos avan-
ços. Professores dos anos ini-
ciais não foram reenquadra-
dos pela promoção vertical. 
Apenas receberam as pro-
gressões horizontais.

O secretário da Educação 
já manifestou que reconhece 
o direito dos professores da 
Docência I à carreira. No en-
tanto, pedidos de promoção 
continuam sendo indeferidos 
pela Smed. A base é o parecer 

absurdo da PGM, que consi-
dera uma simples promoção 
como transposição de cargos. 
Em 28 de novembro, o secre-
tário se comprometeu em re-
tomar a questão com a PGM e 
em encaminhar manifestação 
formal da Smed reconhecen-
do o direito de promoção da 
Docência I.

Aposentados
Professores que reque-

reram seus avanços regular-
mente, adquiriram o direito e, 
depois disto, se aposentaram, 
também não foram contem-
plados com o reenquadra-
mento. Essas aposentadorias 
deveriam ser recalculadas pa-
ra incluir as promoções e pro-
gressões e se começar a pa-
gar com o novo valor. 

Negociações com SMED
Em 28 de novembro, as 

dirigentes do Sismmar Eloisa 
Grilo e Josiane Furman, com 
a advogada Camila Rafanhim 
Borba, reuniram-se com o se-
cretário Henrique Theobald, 
para continuar a negociação 
das pautas dos professores. 

Além da questão da Do-
cência I, outras questões fo-

Kathleen Marczynski

A alimentação escolar é 
financiada com recursos do 
município e do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação. O CAE (Conse-
lho de Alimentação Escolar)
é responsável por acompa-
nhar e monitorar os recursos 
federais repassados pelo FN-
DE e garantir boas práticas 
sanitárias e de higiene dos 
alimentos.

Atualmente existem duas 
formas de alimentação em 
Araucária. Uma é com o pre-
paro da comida nas unidades 
educacionais, feita por servi-
dores ou terceirizados. O outro 
é pela Risotolandia, em que a 
empresa fica responsável pelo 
preparo e distribuição.

Este ano, a gestão mu-
nicipal optou por preparar o 

alimento nas unidades e pre-
cisou contratar cozinheiras, 
mas o cargo foi extinto. Assim, 
foi feita uma licitação emer-
gencial no início do ano para 
a contratação de cozinheiras 
terceirizadas por seis meses. 
Apenas seis escolas ficaram 
atendidas pela empresa. 

Em setembro, nova lici-
tação foi feita. Esta não cum-
priu todas as exigências e foi 
cancelada. Como as crianças 
não podem ficar sem alimen-
to, foi feito um aditivo no con-
trato da Risotolandia e hoje 
ela atende 26 escolas.

O CAE foi fazer a fiscali-
zação e apurar denúncias. Ob-
servou em várias unidades o 
descumprimento do contrato, 
como servir comida em copos 
descartáveis e molho sem 
carne. 

Como é a sua função, o 

Alimentação

Unidades precisam 
de cozinheiras concursadas

CAE fez todas as notificações 
e comunicou ao Ministério 
Público sobre as irregularida-
des. O conselho quer que as 
normas sejam cumpridas e, 
no momento, está fiscalizan-
do e fazendo tudo ao seu al-
cance para as crianças terem 
alimentação de qualidade. 

A Prefeitura está elabo-
rando uma nova licitação para 
contratar cozinheiras. Se não 
atrasar a publicação, para o 
início do ano letivo deve ha-
ver cozinheiras.

A nossa luta do Sismmar 
e do Sifar é por alimentação 
de qualidade. Também quere-
mos a criação novamente do 
cargo de cozinheira. A tercei-
rização já provou ser péssima. 
O Município não precisa mais 
manter isso.
Kathleen Marczynski repre-
senta o Magistério no CAE

Para tentar ofertar as va-
gas que o Ministério Público 
vem cobrando, o secretário 
da Educação Henrique Theo-
bald solicitou ao CME a am-
pliação de alunos por turmas.

Dois foram os pedidos. 
Um, para aumentar de 16 pa-
ra 20 as vagas nas turmas de 
4 e 5 anos de idade. O outro 
requeria ampliar a quantida-
de de alunos por sala de 20 
para 25 no primeiro e segun-
do anos e, de 25 para 30, no 
terceiro ano.

inclusive foi encaminhada ao 
CME, comparando o número 
de estudantes atendidos em 
turmas do Ensino Fundamen-
tal em Araucária com outras 
redes de ensino. 

Os professores são con-
trários às mudanças porque 
elas pioram as condições de 
trabalho. 

No dia 5 de dezembro, 
professores e servidores do 
quadro geral fizeram mani-
festação junto ao Conselho 
Municipal de Educação. Na 
ocasião, foi votada a amplia-
ção de alunos do primeiro a 
terceiro ano. Os conselheiros 
rejeitaram a proposta por 6 
a 5 e decidiram devolvê-la à 
Comissão do Ensino Funda-
mental.

Theobald afirmou que, 
se o pedido da SMED não for 
atendido, irá à Justiça com 
pedido de liminar. Sua requisi-
ção tem como base o Parecer 
17/12, do Conselho de Edu-
cação, e a Deliberação 02/14, 
do Conselho Estadual de Edu-
cação do Paraná, que permite 
até vinte crianças por profes-
sor/a na pré-escola.

O secretário não está 
considerando que Araucária 
possui Sistema Próprio de En-
sino. O Conselho Municipal 
de Educação tem legitimidade 
para normatizar estas ques-
tões, independente do que 
estabelecem outras redes.

A proposta de ampliar o 
número de estudantes tam-
bém no Ensino Fundamental 

Servidores foram ao CME para evitar piora nas condições de trabalho

CME

Secretário não consegue ampliar 
número de alunos por sala

ram tratadas.
Avanços de 2018 - Se-

gundo o secretário, os proces-
sos deferidos em 2017 devem 
ser pagos a partir de janeiro 
de 2018. Os profissionais com 
pedidos indeferidos serão cha-
mados ainda neste ano para 
tomar ciência.

Pedagogos/as - O secre-
tário continua recusando a in-

termediar com o prefeito o diá-
logo sobre a aposentadoria es-
pecial. Ele também não cum-
priu o compromisso de buscar 
o presidente da Câmara Muni-
nicipal para tratar desta pauta. 

É importante que, nos 
pedidos de aposentadoria de
pedagogos/as, a Smed escla-
reça sobre a natureza do tra-
balho realizado por esses pro-

fessores. Theobald concordou 
e se comprometeu em adotar 
o procedimento.

Docência II - Foram as-
sumidos dois compromissos 
pela Smed: o envio do nome 
dos representantes para com-
por a comissão que discutirá 
esta pauta e a retomada dos 
trabalhos pela comissão em 
março de 2018.
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Eleição Sindical

Prontos para seguir na luta
Chapa 1 promete uma gestão baseada na combatividade, formação política e atenção à categoria

Servidores do quadro 
geral e do magistério de Arau-
cária fizeram marcação junto 
à Câmara Municipal para evi-
tar a aprovação do projeto 
do prefeito que impõe teto 
de R$ 5.531 para pagamento 
imediato de ações judiciais 
perdidas pelo Município. É a 
chamada RPV – Requisição de 
Pequeno Valor.

Apesar dos protestos, o 
projeto foi aprovado em 21 
de novembro. Dívida judicial 
do Município que ultrapassar 
esse teto vai a precatório e é 
paga em parcelas.

Os servidores têm dívi-
das a receber do Município e 
a proposta foi admitida pela 
categoria como uma calote.

Apenas a vereadora Ta-

A direção eleita para a 
próxima gestão do Sismmar 
agradece a confiança daque-
les que depositaram o voto 
em seu favor. Percebemos 
bastante mobilização nessa 
eleição, apesar de muitos 
filiados não terem compare-
cido às urnas. Compreende-
mos o recado de cada voto, 
contra, a favor ou abstenção.

Entendemos o período 
que segue como de muitos 
desafios a serem enfrenta-
dos. Os ataques aos nossos 
direitos se intensificaram 
no último período. Além 
daqueles ataques sofridos 
pelo governo federal, como 
as reformas trabalhista e da 
previdência, percebemos o 
arrocho aos nossos direitos, 
e governantes das esferas 
estadual e municipal atuan-
do em consonância contra o 
trabalhador. A mídia também 
se esforça nesse sentido para 

quando diz que “o sindicato 
sabe de tudo” – em relação 
aos ataques que viemos so-
frendo na educação.

Ação
São necessárias firmeza, 

garra e coragem para enfren-
tar tamanhos desmandos. 
Não podemos deixar que 
ações como essas desmobili-
zem a categoria. Temos muito 
por que lutar, a exemplo do 
reajuste, da regulamentação 
da jornada, hora-atividade 
de 33% da jornada, aposen-
tadoria especial dos pedago-
gos, estadualização, eleição 
de diretores, pagamento de 
promoções e progressões a 
aposentados.

A nossa pauta de lutas 

é imensa e acreditamos que 
unindo nossa categoria pode-
mos avançar nos pontos ne-
cessários. A luta não pode se 
fazer fragmentada, é preciso 
solidariedade!

Atuaremos junto ao 
SIFAR e demais sindicatos 
engajados na luta para que 
assim fortaleçamos nossos 
trabalhadores e trabalhado-
ras. Além das pautas especí-
ficas do magistério, as pautas 
gerais urgem e não é possível 
mais esperar! São anos de sa-
lários defasados. 

Não podemos aceitar 
e nem nos ater às descul-
pas que insistem em repetir 
quando colocam nosso meio 
de sobrevivência à margem. 
Além disso, é através do nos-
so trabalho, enquanto funcio-
nários públicos, que a popula-
ção tem acesso àquilo que é 
seu direito. Trazer a comuni-
dade para apoiar nossa luta é 
fundamental. 

Compreendemos que 
2017 ainda prevê muita luta, 
e  começaremos 2018 com 
grandes desafios, que enfren-
taremos com unidade, força  
e coragem. Faremos uma ges-
tão baseada na combativida-
de, formação política e aten-
ção à categoria. 

buscar confrontar trabalha-
dores, colocando nas costas 
do funcionalismo a culpa pela 
crise. 

Nesse sentido, acredi-
tamos que a união da classe 
trabalhadora, o diálogo tanto 
com a categoria como com 
os demais trabalhadores e 
a comunidade em geral são 
essenciais para construir uma 
luta coesa e forte. Precisamos 
atuar juntos entendendo que 
cada ataque atinge todos 
aqueles que garantem seu 
pão com o suor do trabalho. 
Não podemos abrir mão de 
nenhuma força, para que, as-
sim, enfrentemos com valen-
tia nossos opressores.

Ameaças
Especificamente em 

Araucária, observamos nessa 
gestão absoluta falta de diá-
logo. Decisões são tomadas 
a toque de caixa e pegam 
desprevenidos os próprios 

funcionários que trabalham 
diretamente com o ges-
tor. Ameaças e destempero 
completam o quadro que 
estamos vivendo. O prefeito 
Hissam já deixou clara sua in-
tenção de enfraquecer o sin-
dicato. Promove isso inclusive 
com ações que teoricamente 
dividem a categoria – como 
deixar de pagar progressões 
e promoções para um grupo, 
que, consequentemente, fica 
prejudicado em relação ao 
outro grupo. 

Deixa claro isso também 
quando seus representantes 
insistem em fingir uma re-
lação próxima ao sindicato. 
Exemplo disso temos em fa-
las do secretário da Educação 

Resultado da eleição
Pleito realizado em 9 de novembro de 2017

Chapa 1 - Firmes! A luta muda a vida 467 votos
Chapa 2 - Da luta não me retiro. Voz à base! 426 votos
Em branco e nulos 28 votos
Total de eleitores 921 votos

Firmes! A Luta Muda a Vida vai dirigir o Sismmar de 2018 a 2020

O Fundo de Previdência 
Municipal de Araucária des-
perta a cobiça de governantes 
e especuladores. E o FPMA 
tem resistido às investidas 
porque os servidores fiscali-
zam seus recursos.

Em 2015, os servidores 
foram surpreendidos por um 
decreto municipal em que a 
administração agredia a auto-
nomia do FPMA. 

O governo tentou impor 
uma nova composição ao Co-
mitê de Investimentos, para 
obter o controle. O organis-
mo, que deve ser estritamente
técnico, ganharia caráter mais 
político. E decisões que de-
veriam ser dos trabalhadores 
ficariam nas mãos de burocra-
tas. Os servidores, reunidos 

em Congresso Extraordinário 
do FPMA, na Câmara Munici-
pal, debelou a tentativa.

Neste ano, novo prefei-
to, nova tentativa de por as 
garras no fundo. O Conselho 
Administrativo propôs um or-
ganograma funcional, definin-
do as funções dos servidores 
estatutários do FPMA. O pre-
feito mandou para a Câmara 
um projeto que ignorava o 
organograma e criava uma di-
retoria indicada pelo prefeito, 
com cargos comissionados.

Outra proposta era criar 
mais uma vaga no Conselho 
Fiscal, indicada pelo prefeito.

Novamente, os servido-
res, em congresso do fundo 
realizado a 22 de novembro, 
repeliram a investida.

Previdência

Servidores debelam 
tentativa de ingerência

tiana Nogueira foi contra. Ela 
denunciou que parlamenta-
res com parentes no serviço 
público não se consideraram 
impedidos de votar.

Os servidores vaiaram a 
postura do presidente do le- 
gislativo Ben Hur, de encami-

nhar os projetos no rolo com-
pressor. Eles perceberam a 
sessão como um jogo de car-
tas marcadas, sem debates. 
Ben Hur primeiro tentou re-
bater as críticas pelo micro-
fone. Depois, suspendeu a 
sessão por uma hora e meia.

Sob protestos dos servidores, 
Câmara Municipal aprova RPV

Servidores vaiaram o “rolo compressor” do presidente da Câmara
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Saudações a Quem Tem Coragem!

A gestão Saudações a Quem Tem Coragem co-
meçou em janeiro de 2015 e agora completa os seus 
três anos de trabalho na direção do Sismmar.

Foi uma gestão de resistência em todos os ní-
veis. Foi também de organização e de formação para 
qualificar a luta da categoria.

O Magistério já vinha com uma relação difícil 
com o governo Olizandro, que não escondia sua aver-
são aos servidores municipais.

Porém, já havia um acúmulo de lutas que vi-
nham desde a greve de 2013. O governo não conse-
guia reequilibrar suas contas, afetadas pela perda de 
arrecadação derivada do fim das obras da Repar. E 
também não abria espaços de diálogo, de negociação.

Unidade com servidores
A ação unificada entre o Sismmar e o Sifar foi 

fundamental em toda a trajetória. A união entre os 
servidores do Magistério e os servidores do quadro 
geral se intensificou durante a gestão. 

A categoria viu vários pacotes de desmonte de 
direitos em diferentes governos e não ficou calada. 
Ao menor sinal de desmontar os direitos, o professo-
rado deflagrou Estado de Greve e continua em pron-
tidão. Desta forma, conseguiu preservar o planos de 
carreiras e o estatuto do servidor público. 

A qualquer momento a categoria pode ser con-
vocada para se contrapor a ataques, que são sistemá-
ticos, contra seus direitos.

Seminários
Pensando na organização da luta, a primeira 

ação da direção foi realizar seminários para atualizar 
a pauta de reivindicações. Os debates produziram 
reflexões sobre as condições de trabalho, saúde do 
trabalhador e diversas questões. Foram elaboradas 
propostas para melhorar a qualidade de vida e as 
condições de trabalho dos professores. Foi um im-
portante momento de formação.

PME
Em 2015, finalmente  Araucária aprovou seu pri-

meiro Plano Municipal de Educação. Esta conquista 
resultou de uma luta histórica em que o Sismmar se 
fez presente.

Após anos de discussão, na reta final para a sua 
aprovação, o governo tentou flexibilizar as propostas 
do plano, rebaixando sua responsabilidade. A direção 
sindical buscou uma interlocução qualificada com a 
Câmara de Vereadores, para manter as metas e es-
tratégias formuladas com a sociedade. 

A atuação deu resultado e a Educação de Arau-
cária tem um documento para nortear seu desenvol-
vimento.

Estadualização
O Sismmar teve atuação firme na defesa dos 

interesses dos professores e da população nos pro-
cessos de estadualização das turmas do 6º ao 9º ano. 

Nos acordos, o Município se propunha a entre-
gar tudo. Além das matrículas, repassava prédios – 
bens que fazem falta à rede municipal – e, na época, 
era cogitada até a cessão de professores. 

Nada disto tinha como base um planejamento 
educacional. Atendia apenas à redução de custos. E o 
Estado absorveria os educandos numa conjuntura de 
sucateamento da educação.

O sindicato atuou junto às comunidades atin-
gidas. A mobilização contra a entrega do patrimônio 
público chegou ao ponto do governo desistir da polí-
tica da entrega de prédios.

Para organizar a defesa dos trabalhadores, foi 
montado o Coletivo de Docência II. O grupo tem 
acompanhado as negociações entre Estado e Muni-
cípio e realizou vários encontros. 

O coletivo estabeleceu metas de luta. Uma de-
las é evitar que o cargo entre em extinção. Outra, 
que sejam garantidos todos os direitos de carreira. 
Por fim, para que se tenha critérios objetivos e legais 
para os professores da Docência II – que desejarem – 
atenderem anos iniciais.

Greve
Em 2016, o governo Olizandro entrava no seu 

último ano e o Magistério não via perspectiva ne-

nhuma de reaver os direitos sonegados. As escolas se 
manifestaram em redes sociais com a hashtag #ne-
gociaprefeito.

O prefeito não abriu negociações e anunciou 
afastamento de 10 dias para “férias”. A atitude revol-
tou a categoria, que foi à greve de 30 de março a 6 de 
abril. O movimento corria o risco de ficar indefinida-
mente sem resultado porque o governo se esvaia e 
não tinha rumo. 

Para a greve ressoar na sociedade foram feitas 
diversas ações, com mobilização na Prefeitura, pas-
seatas, panfletagens, bloqueio da Rodovia do Xisto, 
perto do terminal rodoviário.

No dia 18 de maio, os servidores voltaram a pa-
ralisar as atividades para cobrar reajuste. Nesta oca-
sião, tiveram que ocupar o salão do quarto andar da
Prefeitura para forçar negociação. Do índice zero, 
avançou para 3%, contra inflação que passava de 9%. 

Este arrocho representou o fracasso da adminis-
tração Olizandro. Dois meses depois, ele renunciou 
ao cargo de prefeito por motivos de saúde. Despediu-
se melancolicamente.

Auxílio refeição
Os sindicatos procuraram por todos os meios 

buscar algum avanço para os servidores. Nas conver-
sas com a Câmara Municipal, foi informado de um 
recurso que seria devolvido ao Executivo. Os R$ 3 mi-
lhões seriam suficientes para descongelar o valor do 
auxílio refeição. A categoria queria um aumento de 
R$ 300 para R$ 500. Ficou em R$ 400.

Os sindicatos se empenharam. A Câmara cola-
borou. Repassou os recursos e aprovou o projeto rea-
justando o vale. O Executivo aceitou, sempre de má 
vontade. Encaminhou o projeto de lei, mas deixou 
fora os aposentados. Embolsou a grana e não pagou 
o direito.

Somente em maio de 2017, já no novo governo, 
que o vale-refeição teve o valor aumentado. Agora a 
luta é para que seja corrigido junto com o salário.

Gestão Saudações a quem tem coragem! 2015-2017

A unidade entre Sismmar e Sifar se intensificou

Sismmar deu voz aos trabalhadores e à comunidade

Na greve de 8 dias, o bloqueio da Rodovia do Xisto

Na mobilização da greve, debates

Gestão que termina tem como principais saldos a unidade da categoria e aguerrida resistência

Sempre na luta por nenhum direito a menos!

#negociaprefeito
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Desde a aprovação da Lei 
11301/06, as pedagogas buscam 
sem cessar o direito à aposenta-
doria especial. Quem organiza 
este segmento da categoria é o 
Coletivo de Pedagogas/os.

Sem avanço nas negocia-
ções, recorreram à Justiça. Uma 
liminar foi concedida e um grupo 
aposentou-se respaldado por ela.  
A liminar foi revogada em 2016.

 O sindicato sempre provo-
cou as autoridades para reconhe-
cerem o direito. Tanto que levou 
o assunto para a primeira reunião 
com a Smed no novo governo. 
Dali saiu a proposta de incluir nas 
conversações a PGM e o FPMA. 
Em abril, Sismmar, SMED e PGM 
acordam em encaminhar a altera-
ção da nomenclatura dos cargos 
no Plano de Carreira. Passaria de 
“Profissional da Educação - peda-
gogo” para “Professor - pedago-
go”. Assim, não restariam dúvidas.

Em 27 de abril, Dra. Camila 
Rafanhim falou aos conselheiros 
do FPMA sobre os dispositivos le-
gais que amparam o direito.

O coletivo também organi-
zou debates sobre a proposta. O 
documento foi aprovado em as-
sembleia e encaminhado à SMED.

Em julho, o sindicato refor-
çou junto à PGM a necessidade 
do parecer para encaminhar o 
projeto de lei. 

Em 28 de agosto, Simon Qua-

dros apresen-
ta parecer  con- 
contrário à al-
teração da  no-
men c l atu ra
no PCCV. E 
passa a defen-
der que peda-
gogo é cargo 
técnico. Ele se 
apega a uma 
concepção  tec-

nicista ultrapassada pela consti-
tuinte, pela LDB e por toda a le-
gislação educacional posterior. A 
educação não se faz por compar-
timentos. A escola é um sistema e 
deve ser visto como um todo. 

As funções de pedagogo e 
de professor docente se entrela-
laçam. De ambos é exigida a mes-
ma formação. Portanto, pedago-
go que pertence ao Quadro Pró-
prio do Magistério é professor e 
tem os mesmos direitos.

Caso de polícia
Rui Souza assumiu a Prefeitura e, nos poucos 

meses de sua gestão, não passou confiança. O gover-
no não sabia de onde tirar dinheiro para repassar R$ 
15 milhões ao FPMA e cumprir suas obrigações. 

Acendeu o sinal de alerta aos servidores, que 
passaram a pressionar para garantir os recursos do 
13º salário e para o Fundo de Previdência. Aposenta-
dos corriam risco de ficar sem vencimentos integrais.

E foi que, poucos dias antes do Natal, a cidade 
se surpreendeu com a prisão do prefeito, acusado de 
cobrar propina de empresários para sua campanha.

Para garantir os pagamentos, foi essencial a 
pronta ação dos sindicatos Sismmar e Sifar junto ao 
presidente da Câmara e ao prefeito eleito, que assu-
miria dias depois. Contas do Município foram desblo-
queadas e os salários de dezembro e o 13º salário 
foram pagos. Também foi assegurado o pagamento 
de férias em janeiro, evitando perdas.

Luta nacional
O acirramento da crise nacional após o golpe 

exige ação determinada dos trabalhadores. O sindi-
cato e o Magistério atenderam aos chamados para 
a greve geral. 

Na primeira mobilização convocada pela CNTE, 
o Sismmar levou para a praça pública o debate sobre 
a Reforma da Previdência. O movimento de 15 de 
março foi junto à Praça da Igreja Matriz.

O sucesso obtido pela mobilização nacional le-
vou à greve geral em 28 de abril contra todas as refor-
mas antissociais do governo Temer.

O Sismmar elaborou material com informações 
para a categoria sobre a reforma trabalhista, a EC 55 
(que congela os investimentos sociais), etc. Instru-
mentalizou a categoria para se posicionar. Todos sa-
biam o que estava em jogo na greve geral. 

Ação do MP
O governo municipal na gestão Olizandro não 

teve uma política definida para resolver os proble-
mas da educação. Quem impôs metas e cobrou re-
sultados foi o Ministério Público.

O Sismmar teve participação ativa na cobrança 
de investimentos na Educação Infantil. O sindicato fez 
parte da ação civil pública, que levou o Ministério Pú-
blico a intimar o município.

A atuação sindical tinha dois vieses. Assegurar 
vagas na Educação Infantil para filhos de trabalhado-
res do Magistério e, na outra ponta, evitar a sobrecar-
rega de trabalho aos servidores.

Até hoje o governo corre atrás de meios para 
cumprir o Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firma-
do em maio de 2015, para zerar as filas na educação 
infantil. Por este motivo foi reduzida a oferta do ensi-
no integral e a Smed quer ampliar o número e alunos 
por turma.

Porém, o governo precisa ofertar vagas com 
qualidade, não de forma precária, prejudicando toda 
a educação.

Os aposentados têm lutas 
que vêm de tempos. Em 2008, o 
prefeito Olizandro deixa fora do 
enquadramento do PCCV todos 
professores aposentados e com 
direito a isonomia e paridade.

A partir do ano seguinte, es-
se pessoal começa a se organizar 
em torno do Coletivo de Aposen-
tadas/os do Sismmar. Participam 
de manifestações e outras ativida-
des para cobrar o direito negado.

Em novembro de 2009, o 
prefeito Zezé anuncia que o reen-
quadramento seria pago imedia-
tamente em três parcelas. Loro-
ta. No aniversário de um ano do 
anúncio furado, o coletivo faz pro-
testo na Prefeitura com distribui-
ção de bolo para a população.

Em 2011, o Congresso do 
Sismmar reformula o estatuto e 
inclui dois professores aposenta-
dos na direção sindical.

Sem avanço nas negociações, 
as aposentadas vão à Justiça re-
querer o enquadramento. Já ga-
nharam em primeira instância e 
no Tribunal e Justiça.

Foi nesta época que o Cole-
tivo de Aposentadas/os montou 
um plano de ação, com linhas de 
atuação nas áreas de saúde, pre-
vidência e qualidade de vida. O 
coletivo realiza oficinas temáticas 
e, nesse período, organizou qua-

tro seminários 
de pré-apo-
sentador ia . 
O último, em 
2016, unifica-
do com o Sifar.

Em 2012, 
o coletivo deci-
de apoiar can-
didaturas de 
professores 
aposentados 
para os conse-
lhos do FPMA. Filomena Resner 
e Madalena são candidatas. Na 
eleição seguinte, Elecy Luvizon e 
Irene de Lima ficam na suplência. 
Em 2016, Elecy é eleita titular do 
Conselho Administrativo e Márcia 
Resner, do Conselho Fiscal.

No seu quinto aniversário, 
o coletivo lança o projeto realizar 
sua primeira publicação. Promo-
ve oficinas para construir os tex-
tos e roteiros de entrevistas, com 
aposentados e com o Conselho 
Municipal do Idoso. Surge, assim, 

a revista Quem Luta Faz História. 
Em 2015, o Jurídico do Sis-

mmar obtém da Justiça o reco-
nhecimento do período CLT para 
os cálculos de aposentadoria.

Outra vitória na Justiça fa-
voreceu três aposentadas. Elas 
deveriam ter recebido o abono de 
permanência desde o momento 
em que adquiriram o direito, in-
dependente da data do requeri-
mento, disse a Justiça. 

O ano de 2016 é marcado 
pela unificação das lutas com os 
aposentados do quadro geral. 

Vem 2017. Muda a gestão , 
mas continua o velho hábito de 
atacar direitos de aposentados. 
O prefeito  retira o abono. Apesar 
das mobilizações e protestos, His-
sam se mostra irredutível. Consi-
dera inconstitucional um benefí-
cio pago desde 1994.

Oficinas e seminários fazem parte das atividades 

Sismmar esteve na Greve Geral de 28 de abril, em Curitiba

Pedagogas interpelam o prefeito Hissam

Aposentadas/os

Há 8 anos coletivo organiza a ação

Pedagogas/os 

Coletivo mantém firme a luta pela 
aposentadoria especial
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AGENDA

DEZEMBRO

• Dia 19
Início do recesso de final de ano 
do Departamento Jurídico

• Dia 22
Negociação com o governo 

• Dia 22
Início do recesso de final 
de ano do Sismmar

JANEIRO

• Dia 8
Retorno do atendimento do 
Sismmar após o recesso

• Dia 16
Retorno do atendimento do 
Dept. Jurídico após o recesso

*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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Portal
sismmar.com.br

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. 1000 exemplares.

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária  

Facebook
Sismmararaucaria

 WhatsApp
(41) 9 8753-5167

AGOSTO DE 2017

SETEMBRO DE 2017

Saldo em 31 JULHO DE 2017
Bancário 13.287,89 
Aplicações 124.357,09 
TOTAL 137.644,98 

RECEITAS
Repasse PMA 47.970,76 
Repasse FPMA 6.485,84 
TED Devolvida 500,00

DESPESAS
Repasse
CNTE 2.003,03
ASPP 2.208,00
Assessorias e Serviços
Dieese 645,86 
Contabilidade 981,00 
Assessoria Jurídica 9.775,11 
Fotocopiadora 175,00 
Manutenção Site 275,00 
O Popular 300,00 
Motoboy 850,00 
Campanha de lutas
Rádio Iguassu 1.500,00 
Som 750,00 
Auxílios
Lanches/refeições 754,40 
Formação sindical
CNTE e outros 1.465,97 
Sede
Copel 173,97 
Sanepar 106,60 
Telefone fixo 278,65 
Telefone Móvel 604,56 
Água Mineral 120,00 
Segurança 100,00 
Internet 249,90 
Mercado 389,82
Reforço de caixa 2.920,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 2.133,70 
Auxilio transporte 535,00 

RECEITAS
Repasse PMA 47.787,30 
Repasse FPMA 6.558,42 

DESPESAS
Repasse
CNTE 1.998,16
ASPP 2.208,00
Doação APP 600,00
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade 981,00 
Assessoria Jurídica 9.832,11 
Fotocopiadora 417,00 
Manutenção site 275,00 

Plano de saúde 1.887,78 
Salários e vales 8.707,73 
CIEE (estágio jur) 1.156,77 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 5.501,72 
Custos Jurídicos 2.971,57 
Custos bancários 146,90 
Outras despesas
Papelaria 246,50 
Assist tec celular 270,00 
Correio 186,95 
Cartório 77,70 
Manut do portão 125,00 
UBER 39,00 
Veículo
Licenciamento 148,97 
Manutenção 730,00 
Combustível 150,03 
Lava car 25,00 
Estacionamento 29,00 

Saldo em 31 AGOSTO DE 2017
Bancário 19.398,36 
Aplicações 125.229,62 
TOTAL 144.627,98

O Popular 600,00 
Sistema Sismmar 375,00 
Motoboy 1.630,00 
Campanha de lutas
Rádio Iguassu 1.650,00 
Gráfica 1.980,00 
Auxílios
Lanches/refeições 1.715,00 
Formação sindical
CNTE e outros 2.970,56 
Sede
Copel 220,00 
Sanepar 109,33 
Telefone fixo 603,08 
Telefone Móvel 263,43 
Água Mineral 120,00 
Segurança 100,00 
Internet 249,00 
Mercado 25,80 
Reforço de caixa 3.500,00 
Manut (grama) 10,00 
Trabalhadores
Auxilio refeição 1.913,70 
Auxilio transporte 441,50 
Plano de saúde 1.862,95 
Salários e vales 9.051,05 
CIEE (estágio jur) 1.147,42 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 4.692,29 
Custos Jurídicos 2.414,31 
Custos bancários 128,95 
Outras despesas
Coroa de flores 245,00 
Correio 244,40 
Veículo
Manutenção 1.014,50 
Combustível 300,00 
Estacionamento 13,50 

Saldo em 30 SETEMBRO DE 2017
Bancário 20.970,76 
Aplicações 118.437,71 
TOTAL 146.909,18 

SINDICALIZE-SE!
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Formação de qualidade é direito dos professores
Qualificação

Teremos ainda neste governo uma política de formação continuada conforme prevê a LDB e o PME?
Assegurada legalmente 

pela LDB 9394/96 (Título VI), 
que estabelece a obrigação do 
Estado em oferecê-la, a for-
mação continuada está pre-
sente no PME - Plano Munici-
pal de Educação, em vigência 
desde 2015. 

Para cumprir as metas 
do PNE - Plano Nacional de 
Educação, o PME tem como 
diretriz a Valorização dos Pro-
fissionais da Educação e deter-
mina na Meta 14 a necessida-
de de se “organizar um Plano 
de Formação Continuada, que 
promova a qualificação pro-
fissional através de reflexão 
teórico-prática, possibilitando 
a incorporação/produção de 
novos conhecimentos cientí-
ficos e tecnológicos na área 
educacional”. 

Dentre as várias estraté-
gias para efetivar a meta, des-
tacam-se:

14.4 “Avaliar, sistemati-
camente, o Plano de Forma-
ção com vistas ao seu redi-
mensionamento; e 

14. 9 “Considerar o prin-
cípio da Gestão Democráti-
ca, as Diretrizes Curriculares 
Municipais, os princípios do 
Fórum em Defesa da Escola 
Pública e a demanda vinda 
das unidades educacionais na 

elaboração do Plano de For-
mação Continuada”.

Como esse DIREITO legal 
foi interpretado e aplicado 
pelo Executivo em 2017? No 
primeiro semestre, a SMED 
apresentou aos profissionais 
da Educação, o cronograma 
e novo formato de formação 
continuada. Os objetivos se-
riam: 

1. Refletir e pesquisar 
sobre a prática pedagógica, 
tendo o ambiente educativo 
como local propício para a sua 
realização.

2. Propor a realização 
de uma prática sistemática 
(investigação) com o objetivo 
de aproximar o professor da 
forma como o aluno pensa, 
aprende e se desenvolve.

3. Sistematizar em forma 
de relato de experiência ou ar-
tigo os resultados alcançados.

4. Comunicar os resulta-
dos das reflexões e pesquisas 
realizadas.

5. Atender as DME e o 
PME no que tange a formação 
continuada dos profissionais.

O cronograma previa 
atividades e assessoramen-
tos ofertados pela SMED e 
atividades nas unidades edu-
cacionais. Os relatos seriam 
apresentados no mês de no-

vembro e haveria publicação 
dos trabalhos no Caderno Pe-
dagógico. 

A  Semana Pedagógica 
não constava no cronograma, 
o que suscitou várias dúvidas, 
principalmente quanto ao seu 
formato. Informaram que a 
data prevista no calendário 
escolar seria alterada, sem 
explicitar a relação com essa 
proposta de formação conti-
nuada.

A adesão à essa nova 
“metodologia”  de formação 
continuada seria de “livre”  
iniciativa dos profissionais. En-
fatizaram que seria simples e 

de fácil elaboração. Tomaram 
como modelo um trabalho 
realizado pela representante 
da SMED em seu mestrado na 
área de História, ligada às dis-
cussões de alguns professores 
da disciplina de História, num 
determinado momento asses-
sorados pela professora Maria 
Auxiliadora Moreira dos San-
tos Schimidt - Dolinha (UFPR). 

O formato da formação 
continuada executada pela 
SMED no ano de 2017 suscita 
muitas questões:

1. Quantos profissionais 
participaram? Esse novo for-
mato favoreceu a  participa-

ção? A responsabilidade do 
Executivo não seria viabilizar 
efetivamente a formação con-
tinuada para todos?

2. Qual o orçamento dis-
ponível para a formação con-
tinuada nesta gestão? Quanto 
dele foi investido? 

3. A proposta de for-
mação continuada da SMED 
atende às reais necessidades 
e anseios dos profissionais, 
bem como o acúmulo das 
discussões de espaços como 
o Fórum em Defesa da Escola 
Pública e o CME? Existe um 
Plano de Formação Continua-
da como prevê o PME, formu-
lado dentro do princípio da 
gestão democrática?  O novo 
formato segue a concepção 
de educação do Município 
“Pedagogia Histórico Crítica” 
expressa nas DME?

4. O mesmo formato de 
formação continuada está 
previsto no calendário para 
2018. Houve avaliação e re-
dimensionamento como está 
previsto no PME? Os profis-
sionais da Educação foram, de 
fato, ouvidos? 

5. Quais critérios foram 
usados para organizar as falas 
e relatos da Semana Pedagó-
gica? Todos os relatos apre-
sentados seguiram a concep-
ção e metodologia propostas 
pela SMED?

6. Sobre o Caderno Pe-
dagógico, quantos artigos e 
quais os critérios para a sua 
seleção? Os artigos serão revi-
sados? Por quem?

7. Houve assessoria qua-
lificada durante todo o pro-
cesso? Houve clareza sobre os 
distintos campos da metodo-
logia científica e da didática? 

A mudança prometida 
pela atual administração ge-
rou muitas expectativas. Um 
ano passou e se tem a impres-
são, em relação a formação 
continuada, que mais uma vez 
deveria ter sido diferente. 

A atual gestão tem mais 
três anos e o apelo dos traba-
lhadores da Educação é para 
que sejam ouvidos e tenham 
seus DIREITOS respeitados 
em benefício da população, a 
quem o Município tem o de-
ver de ofertar escola pública 
de qualidade social. 

Os professores do Muni-
cípio de Araucária são regidos 
por um estatuto próprio. Por-
tanto, para estes servidores 
não são aplicadas automatica-
mente as normas trabalhistas 
que entraram em vigor em 11 
de novembro.   

A mudança na legislação 
afeta diretamente os trabalha-
dores regidos pela CLT - Con-
solidação das Leis do Traba-
lho. Sejam eles trabalhadores 
do setor privado ou do setor 
público. 

Mas os servidores públi-
cos têm sérios motivos para 
se preocupar e fortalecer sua 
organização. A partir de agora 
pode acontecer de gestores 
criativos virem a propor leis 
para equiparar as regras da 
CLT aos servidores públicos. 

Seria como o Choque de Ges-
tão anunciado por Ben Hur. 
O Senado logo deve votar a 
possibilidade da demissão 
sumária do servidor. Assim, 
progressivamente, os servi-
dores vão tendo seus direitos 
suprimidos. 

Outro risco que se abre 
é a terceirização generalizada 
pulverizar as categorias profis-
sionais, dificultando a organi-
zação dos trabalhadores den-
tro do serviço público.

Para a população, o resul-
tado é a contínua diminuição 
da qualidade de atendimento. 

Assim, aos poucos, o se-
tor público atende cada vez 
mais aos interesses privados. 
Seja para beneficiar aqueles 
que exploram a mão-de-obra 
e os serviços terceirizados. Se-

ja para favorecer aqueles que 
cobram caro pelo serviço que 
o poder público não oferece. 

Sob a ideologia liberal 

Mudança na CLT ameaça direitos dos estatutários
Jurídico

radical, vale a máxima de que 
quem dinheiro compra saúde, 
educação e segurança. Quem 
não tem, dança.
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PME é colocado no centro do debate
Fórum da Escola Pública

Neste sessão, foi avaliada execução do Plano Municipal de Educação e apontadas  medidas para realizá-lo
Como ocorre há vinte 

anos, professores, pais, estu-
dantes, funcionários e gesto-
res mais uma vez reuniram-
se para debater a educação 
em Araucária. Nos dias 26 e 
27 de outubro foi realizada a 
XIX Sessão Plenária do Fórum 
Municipal em Defesa da Esco-
la Pública, Gratuita e Univer-
sal de Qualidade.

Neste ano, os partici-
pantes fizeram uma profunda 
avaliação do Plano Municipal 
de Educação (PME), discutin-
do suas prioridades, perspec-
tivas e os desafios. O PME foi 
aprovado pela Câmara Muni-
cipal em junho de 2015 e dá 
as diretrizes para o desen-
volvimento da Educação em 
Araucária durante dez anos.

Os debates da sessão 
plenária começaram na noite 
de 26 de outubro, na Câmara 
Municipal, e se estenderam 
pelo dia seguinte. 

A palestra de abertura 

ficou para a professora douto-
ra Andrea Caldas (UFPR), que 
falou sobre os percalços do 
Plano Nacional de Educação, 
fazendo ponte para a avalia-
ção do Plano Municipal de 

Educação. Andrea acompa-
nha o fórum de Araucária des-
de a sua criação, em meados 
da década de 1990.

Para a professora, as 
conferências municipais e es-
taduais que desembocaram 
na Conae 2010 e o PNE, que 
delas resultou, cumpriram o 
anseio da 
geração de 
1930, da es-
cola nova. 
“Finalmente 
temos um  
pplano que, 
apesar das 
suas contra-
dições, pro-
põe  avanços 
significativos 
e democráti-

cos para a educação.”
Porém, na conjuntura 

pós-golpe, o MEC não mostra 
compromissos com o PNE. 
Isto aumenta a responsabili-
dade da sociedade civil no de-
bate e na mobilização para se 
cobrar os investimentos e as 
políticas definidas.

Grupo 1. Ensino Fundamental

Coordenado por Maria Cristina Elias Sper, 
no plenarinho da Câmara Municipal

Grupo 2. Formação Continuada Grupo 3. Educação Infantil

Coordenado por Kátia Cristina Dambiski Soares, 
na Escola de Gestão

Coordenado por Soeli Pereira, 
no anfiteatro da Prefeitura de Araucária

Grupo 4. OTP e Gestão Democrática

Coordenado por Aline Chalus Vernick Carissimi, 
no plenário da Câmara Municipal

Grupo 5. Educação do Campo Grupo 6. Educação Especial

Coordenado por Regina Kliungenfus Scheibe, 
na Escola de Gestão

Grupo 7. Financiamento

Coordenado por Marcus Quintanilha Silva, 
na Smed

Grupo 8. Educação de Jovens e Adultos

Coordenado por Edmilson Feliciano Leite
e Roseane Araújo, na Escola de Gestão

Grupo 9. Ensino Médio e diversidade

Coordenado por Maria Rosa Chaves Künzle
e Juliana Chagas Mittelbach, no Sismmar

Coordenado por Vanusa Emilia Borges e 
André Luiz Batista da Silva, na Escola de Gestão

Andrea Caldas fez a palestra de abertura da sessão


