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Formação

O 1º de maio deste ano 
iniciou com a triste notícia do 
incêndio e desmoronamento 
de um prédio no Largo Pais-
sandu, centro de São Paulo. 
Cerca de 150 famílias mora-
vam no local. Pouco se sabe 
sobre as causas ou mesmo 
sobre o número de mortos e 
desaparecidos. Nem por isso 
a classe política e a grande 
imprensa esqueceram por um 
segundo a violação daquilo 
que considera mais sagrado: a 
propriedade privada.

O desabamento do edi-
fício Wilton Paes de Almeida 
escancarou uma realidade vi-
vida pela parcela mais carente 
da população. Em todo o país, 
muita gente não pode se dar 
ao luxo de pagar aluguel ou 

a prestação de uma casa ou 
apartamento. Ainda assim, as 
classes média e alta insistem 
em esquecer ou simplesmen-
te ignorar esta grave situação.

As ocupações seguem a 
filosofia anarquista dos oku-
pas (ou squatters), que surgiu 
na década de 60 na Europa. 
Eles assumem edifícios que 
estão vazios como ação polí-
tica para denunciar o déficit 
de moradias para quem mais 
precisa, e como instrumento 
de pressão para que o poder 
público assuma uma política 
mais antenada com a urgên-
cia da sociedade. 

O prédio estava abando-
nado desde 2001, pertencia 
ao governo federal e não cum-
pria nenhuma função social quando foi ocupado em 2012 

por um dos movimentos sem-
teto. As primeiras notícias so-
bre o ocorrido vieram acom-
panhadas pela criminalização 
das mais de 300 pessoas que 
moravam no edifício. O gover-
nador pediu mais rigor do ju-
diciário contra as ocupações. 

Solidariedade aos que lutam para morar com dignidade

O ex-prefeito  paulistano João 
Dória (PSDB), candidato a go-
vernador de São Paulo, asso-
ciou  as vítimas da tragédia ao 
crime organizado.

Essas famílias, que já 
são vítimas da especulação 
imobiliária que se manifesta 
pelos aluguéis que crescem 

rapidamente e de prédios va-
zios acumulando valor, estão 
desabrigadas e expostas à 
criminalização. As ocupações 
nada mais são do que respos-
ta daqueles mais atingidos 
pelo projeto de desigualdade 
construído pelas classes do-
minantes.

Passando o fato midiáti-
co, certamente as famílias te-
rão a mesma falta de assistên-
cia que as levou a abrir com 
os próprios punhos um prédio 
abandonado. Certamente es-
te episódio será utilizado pela 
classe dominante para acirrar 
o cerco às ocupações. Como 
já foi feito inúmeras vezes, 
serão utilizados laudos téc-
nicos para decretar despejos 
e pressionar os movimentos 
politicamente.

Os movimentos seguem 
resistindo e ocupando, de-
nunciando a responsabilidade 
do Estado e contra a repres-
são que está por vir.
Fontes: EL País e OASL - Organização
Anarquista Socialismo Libertário 

Charge de Latuff sobre a reintegração de posse violenta pelo governo 
Alckmin (PDSB-SP) que desalojou 1500 famílias na Ocupação 
Pinheirinho, em São José dos Campos, em 2012, em favor do 

especulador Naji Nahas, envolvido escândalos financeiros

Caos social

No dia 30 de abril se en-
cerraram as inscrições para 
a primeira atividade de for-
mação da nova direção do 
Sismmar. Onze grupos foram 
montados por professoras/
es, pedagogas/os e educado-
ras/es para estudar a teoria 
da Pedagogia Histórico-Crí-
tica no município. A teoria é 
a linha pedagógica oficial da 
rede municipal de Araucá-
ria e os profissionais sentem 
a ausência de formação de 

qualidade por parte da man-
tenedora.

Nos meses de março e 
abril, durante a estruturação 
e preparação dos grupos, já 
aconteceram os primeiros en-
contros na sede do Sismmar 
e na mobilização Hora-Ativi-
dade Coletiva, realizada em 
frente a Smed. Também foi 
realizada a palestra de aber-
tura do programa, com o pro-
fessor dr. Paulino José Orso 
(Unioeste), em 9 de abril, na 

Câmara Municipal. Antes, em 
21 de março, o sindicato pro-
moveu,com o professor dr. Ri-
cardo Prestes Pazello (UFPR),  
o lançamento do livro Lutas 
Populares no Paraná, sobre o 
protagonismo dos trabalha-
dores em diferentes momen-
tos da história do estado.
Pedagogia Histórico Crítica

Desde o ano de 2009 
há um esforço do conjunto 
de profissionais da Educação 
de Araucária para implemen-
tar de fato as orientações da 
Pedagogia Histórico-Crítica. A 
apropriação desse conteúdo 
por parte dos profissionais 
contribuirá muito para elevar 
a aprendizagem no municí-
pio, uma vez que o acesso 
ao conhecimento socialmen-
te acumulado é uma defesa 
de Dermeval Saviani, teórico 
fundador da PHC. Da mes-
ma forma, pode fortalecer os 
profissionais da educação, ao 
unificar seus principais obje-
tivos e ampliar sua leitura de 
mundo.

O Sismmar tem buscado 
parcerias com universidades 
e estudiosos da Educação, 
para contribuir com a for-
mação e fortalecimento da 
classe no município. Esse pro-
cesso, apesar de apresentar 
seus limites, tem se mostrado 
possível e recompensador. 
Um importante número de 
profissionais se mostrou dis-
posto a estudar, investir seu 
tempo e energia pela Educa-

ção Pública de Qualidade. Em 
tempos em que a BNCC (Base 
Nacional Curricular Comum), 
como normativa da educação 
nacional tenta rebaixar a qua-
lidade do ensino, os profissio-
nais de Araucária resistem.   

Neste ano estudaremos 
o livro “Escola e Democracia” 
de Dermeval Saviani. Para os 
anos seguintes já estão estru-
turados materiais para o estu-
do de outras obras.

Sindicato investe em estudos e  debates
163 pessoas se inscreveram para participar dos Grupos de Estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica 

Professor Paulino Orso fez a abertura do programa de  estudos da PHC

Estudo sobre Pedagogia Histórico Crítica na hora-atividade coletiva

www.sismmar.com.br
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Sismmar e Sifar apresentam pauta conjunta
Campanha de Lutas

O documento protocolado visa a data-base de reajuste. Agora as categorias querem negociações efetivas

As educadoras infantis 
passaram o ano de 2017 ten-
tando negociações pelos seus 
direitos com o governo muni-
cipal, sem sucesso. Paralisa-
ram as atividades no primeiro 
dia letivo de 2018. O governo 
não se importou. 

O próprio prefeito des-
denhou a luta das trabalha-
doras afirmando: “façam gre-
ve!”. E fizeram. Paralisaram as 
atividades por 14 dias para, 
enfim, conseguir negociações 
e alguns avanços.

Foi um movimento coe-
so e evidenciou a força des-
se segmento dos servidores. 
Elas mostraram que, se o 
diálogo com o governo não se 

encaminhar para resultados 
concretos, vão retomar a gre-
ve e seguir lutando.

A greve começou em 17 
de abril e foi suspensa na as-
sembleia realizada no final da 
tarde de 30 de abril, depois 
do atendimento parcial da 
pauta das trabalhadoras.

O compromisso firmado 
pela administração foi de re-
gulamentar a hora-atividade 
de 10% da jornada. O secre-
tário de Governo garantiu 
que as quatro horas de plane-
jamento serão imediatas.

Além de atender parcial-
mente a reivindicação da hora-
atividade, o governo também
concordou em formar uma 

Dirigentes do Sismmar e do 
Sifar protocolaram na Prefeitura 
de Araucária a Pauta Conjunta de 
Reivindicações dos servidores mu-
nicipais. O documento relaciona 
os itens que as categorias querem 
negociar de forma unificada com 
o governo, visando a data-base de 
reajuste, que é 1º de junho. 

O protocolo foi firmado no pri-
meiro dia útil de maio. Foi registra-

Com greve coesa, educadoras avançam nas negociações

comissão de trabalho com 
as educadoras para discutir 
calendário escolar, o reconhe-
cimento e a carreira das pro-

Cmeis

do tanto no protocolo geral da ad-
ministração, quanto no gabinete do 
prefeito.

Além de listar as reivindica-
ções, o ofício 004/2018 solicita reu-
nião para tratar dos itens da pauta. 

A pauta específica dos profes-
sores é composta por mais de cem 
reivindicações organizadas nos se-
guintes blocos:

• Financiamento da educação
• Salários e benefícios
• Carreira
• Previdência
• Condições de Trabalho
• Infraestrutura Física e Material 

das Escolas, Cmeis e Caee’s
• Saúde dos Profissionais do 

Magistério
• Gestão Democrática e 

Autonomia Administrativa 
• Docência I
• Docência II
• Educação Infantil
• Educação do Campo
• Educação Especial
• Educação de Jovens e Adultos
• Formação Continuada
• Segurança nas Escolas e Cmeis

Pauta de Lutas do 
Magistério

fessoras da Educação Infantil.
A assembleia que sus-

pendeu a greve estabeleceu 
um grupo de estudos das 

educadoras infantis, de onde 
sairão três representantes da 
categoria para compor esta 
comissão com a Prefeitura.

A negociação a respeito 
das faltas e do desconto con-
tinua. O encaminhamento da 
assembleia é que não haverá 
reposição enquanto descon-
tos e faltas não forem nego-
ciados pela administração.

No dia 8 de maio, o Sifar 
protocolou na Câmara Mu-
nicipal um projeto de lei de 
iniciativa popular que reuniu 
mais de 5 mil assinaturas em 
apoio à hora-atividade de um 
terço da jornada. A luta terá 
sequência e serão adotados 
todos os meios legítimos. 

A greve de 14 dias deu início à luta das educadoras pelos seus direitos

• Reajuste salarial a ser aplicado 
em uma parcela em junho de 
2018, de acordo com o Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (IPCA) de junho de 2017 e 
maio de 2018.

• Recomposição salarial de 6,94%, 
para repor as perdas ocorridas 
com reajuste abaixo da inflação 
em 2016.

• Ganho salarial real de 3,9%.
• Pagamento retroativo de R$ 100 

do vale-alimentação de janeiro a 
abril de 2017, conforme previa a 
lei orçamentária.

• Reajuste mínimo de R$100 no 
vale-alimentação

• Modificação da Lei Ordinária nº 
2009/09, estabelecendo corre-
ção anual do vale-alimentação.

• Pagamento imediato e retroati-
vo das promoções e progressões 
que não foram pagas no período 
de 2013 a 2017.

• Incorporação ao salário dos ser-
vidores aposentados do valor 
referente ao abono retirado em 
janeiro de 2017.

Pauta Conjunta de 
Reivindicações

Tão logo seja marcada a reunião, os 
sindicatos farão ampla divulgação 
aos trabalhadores. Depois, convoca-
rão assembleia unificada para  ava-
liar o andamento das conversações 
e definir formas de luta unificadas.

Este é o quinto ano consecu-
tivo que o magistério se une aos 
demais servidores de Araucária nas 
mobilizações da Campanha de Luta.

Pauta do magistério
A pauta conjunta abrange as 

reivindicações econômicas dos ser-
vidores, como o reajuste salarial e 

o vale-alimentação. As demais de-
mandas do magistério estarão con-
templadas numa pauta específica e 
detalhada que está sendo atualiza-
da pelo Sismmar. 

Foi aberto prazo para que as 
escolas e Cmeis  avaliassem as rei-
vindicações da categoria e apre-
sentassem sugestões de mudanças. 
Este processo termina na reunião 
de maio do Conselho de Represen-
tantes, cuja principal atividade é re-
visar e atualizar a Pauta de Lutas do 
Magistério. 
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Cargo Único

A alternativa para reverter os ataques do governo às carreiras e é constituir o cargo único de professor

+
#SomosTodosProfessores

+Docentes     Pedagogas/os     Educadoras/es

No final de 2013, a PGM 
emitiu parecer considerando 
inadmissível a promoção ver- 
tical para professores da Do-
cência I. Pelo parecer, professo-
res nomeados originariamen-
te para cargos de nível médio 
não poderiam ter isonomia sa-
larial com aqueles com cargo 
que exige grau superior (Do-
cência II) sem novo concurso.

Para reforçar seu argu-
mento, a PGM foi buscar no 
Ministério Público um inqué-
rito civil que questionava pro-
moções “diagonais” ocorridas 

Com o acirramento dos 
ataques aos direitos dos tra-
balhadores em educação, foi 
necessário considerar alter-
nativas que possam viabilizar 
a garantia dos direitos desses 
profissionais. Apesar de não 
termos dúvida com relação à 
lei, o governo Hissam busca 
incessantemente encontrar 
brechas e argumentos para 
atuar judicialmente confor-
me seus próprios interesses, 
desconsiderando a experiên-
cia e a vivência daqueles que 

conhecem de perto o que é o 
chão da escola.

Entendimento da função 
das pedagogas como cargo 
técnico, não pagamento de 
promoções a docência I com 
a alegação da transposição de 
cargo, negativas ao direito de 
33% de hora atividade (ape-
sar dos 10 anos da lei), suca-
teamento das condições de 
trabalho dos profissionais da 
docência II são parte dos ata-
ques sofridos especialmente 
nas duas últimas gestões da 

prefeitura. Apesar das insis-
tentes tentativas de debate 
do sindicato com represen-
tantes do governo e da Pro-
curadoria Geral do Município, 
os gestores e responsáveis 
por essas investidas não arre-
dam o pé. 

A unidade na luta é o 
que nos fortalece. A campa-
nha pelo cargo único visa, 
além de unificar as diferentes 
funções dos docentes nas es-
colas, assegurar direitos que 
sequer deveriam ser questio-
nados.

Como já ocorre na rede 
estadual do Paraná, todas as 
funções docentes se enqua-
dram no cargo de professor. 
As particularidades de cada 
função estão detalhadas em 
capítulo específico do PCCV 
do magistério, onde se prevê 
a formação necessária para 
cada cargo e se especifica 
quais atividades devem ser 
desenvolvidas de acordo com 
a área de atuação.

Não se trata apenas de 
mudar a nomenclatura. Isso 
já foi superado desde a PGM 
emitiu o Parecer 894/17, que 
considerou inadmissível alte-
rar a nomenclatura do cargo 
de profissional do magisté-
rio para professor, conforme 
havia proposto o secretário 
de Educação Henrique Theo-
bald. 

A proposta havia sido 
amplamente debatida entre 
os profissionais do magisté-
rio, pedagogas, assessoria 
jurídica e direção do Sismmar, 
Smed, PGM e FPMA e acabou 
rejeitada. 

É preciso alterar o PCCV 
de maneira a não deixar ne-
nhuma brecha para gestões 
posteriores, na desculpa de 
entendimentos equivocados, 
venham a investir contra 
nossos direitos. A direção do 
Sismmar tem realizado diver-
sos estudos e pesquisas sobre 

o tema. Porém, o secretário 
de Educação veda a partici-
pação dos trabalhadores na 
escrita de um novo plano. 

Em momentos de acirra-
mento entre os interesses da 

classe dominante e dos traba-
lhadores, é preciso consciên-
cia de classe para resistir, e, 
principalmente, unidade na 
luta de todos os profissionais 
do magistério de Araucária. 

O parecer 339/18 da 
PGM orienta a revogação da 
substituição de pedagogos. 
Parte do princípio de que pe-
dagogo seria cargo técnico e, 
portanto, não poderia acumu-
lar dois cargos de pedagoga.

Quem corre sério risco 
neste momento é quem ad-
quiriu direito à aposentadoria. 
A PGM pode encaminhar o 
processo ao Tribunal de Con-
tas indicando que compreen-
de a situação como de acúmu-

lo de cargo público ilegal.
Neste caso, se a aposen-

tadoria não for homologada, 
a professora já vai estar desli-
gada de sua vida profissional 
e sem aposentadoria. Sem 
trabalho e sem vencimento.

Considerar pedagogo co-
mo função técnica não é ape-
nas um estratagema para ne-
gar-lhes aposentadorias espe-
ciais. Pode ser usada para frag-
mentar a categoria dos pro-
fessores. 

Pedagogas

Docência I
na vigência do antigo PCCV, 
extinto em 2008.

A PGM incluiu no seu pa-
recer uma anotação que não 
constava no documento do 
MP. Ao tratar de questiona-
mentos sobre promoção dia-
gonal, inseriram a informação 
de que essa discussão seria 
“acerca da promoção vertical”. 
Provocaram a confusão entre 
promoção diagonal de um pla-
no com promoção vertical de 
outro plano. Usaram roupa-
gem jurídica para justificar o 
congelamento da carreira.

A estadualização do 6º 
ao 9º ano está colocando em 
risco as carreiras dos profes-
sores dos anos finais. O go-
verno está fechando turmas e 
não quer se comprometer em 
manter os direitos e a carreira 
desses professores. 

As medidas propostas 
não têm segurança jurídica. 

Docência II
Uma delas era usar profissio-
nais da Docência II com tur-
mas dos anos iniciais. Pode 
caracterizar desvio de função. 

Agora o governo pre-
tende  transformar CMEC em 
unidade educacional. Os pro-
fissionais deslocados para lá 
podem perder o direito á apo-
sentadoria especial.

O Sismmar realiza no dia 
17 de maio o primeiro encon-
tro da Comissão de Estudos 
da Docência II. 

O processo de estaduali-
zação e a diminuição de vagas 
ofertadas aos Profissionais do 
Magistério – Docência II cau-
sam um sentimento de inse-
gurança. 

As opções indicadas pela
Secretaria da Educação para 
assegurar os empregos e os 
direitos de carreira desses 
professores têm sido muito 
frágeis e não convencem.

Para construir a luta co-

Docência II

Comissão vai debater a situação 
da carreira e elaborar propostas

letiva na defesa dos direitos 
de carreira, é preciso estudar 
a situação e construir os argu-
mentos. 

O primeiro encontro te-
rá como pauta:

• Análise da situação 
dos Profissionais do Magisté-
rio – Docência II

• Análise de documen-
tos – PCCV e CME

• Contextualização das 
movimentações

O encontro ocorrerá 
na sede do Sismmar, no dia 
17 de maio, quinta-feira, às 
17h30min. 

O que está em jogoO que está em jogo
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Cargo Único

A função de pedagogo é pedagógica
A Hora-Atividade coleti-

va foi uma mobilização com 
estudos e debates organiza-
da pelo Sismmar na frente da 
Smed e da Prefeitura de Arau-
cária. Ocorreu de 23 a 27 de 
abril.

O maior destaque foi a 
participação da professora 
Ângela Scalabrin Coutinho 
(UFPR), no dia 23, que fez 
uma breve análise da conjun-
tura e teceu considerações 
para caracterizar a função pe-
dagógica do pedagogo.

Em sua fala, a professora 
evidenciou que “não temos 
mais aquela visão historica-
mente construída e que pre-
dominou por muito tempo de 
uma perspectiva fragmenta-
da, de que o trabalho pedagó-
gico era exclusivo do docente 
e quem estava em outras fun-
ções fazia um trabalho técni-
co. Esta visão já foi superada 
pela legislação.” 

Ela considera “incoeren-
te pensar a função do pedago-
go vinculada a uma dimensão 
meramente tecnicista”. “Na 
década de 1970 esta era uma 
vertente muito forte”, lembra.

Para a professora Ân-
gela “a LDB, de 1996, traz 
muitos elementos para nós 
superarmos essa visão tecni-
cista, inclusive na divisão das 
funções dos profissionais que 
atuam dentro das instituições 
educacionais”. Para reforçar 
seu argumento, ela também 
cita “duas outras legislações 
específicas, que são as Dire-
trizes do Curso de Pedagogia, 
de 2006. Agora, em 2015, o 
Conselho Nacional de Educa-
ção aprovou novas diretrizes 
curriculares para a formação 
inicial e continuada dos pro-
fissionais do magistério da 
Educação Básica.”

“Estas novas diretrizes 
avançam em relação às dire-
trizes de 2006 porque elas tra-
tam de todas as licenciaturas 
que formam profissionais pa-
ra atuar no magistério. Não se 
trata só de não dividir função 
de pedagogo e de docente. 
É não dividir função docente 
em todo e qualquer nível da 
educação básica. É reconhe-
cer que, mesmo aqueles que 
são das áreas específicas de 

conhecimento também pre-
cisam ter componentes de 
formação que superem a di-
mensão técnica. A gente está 
falando aqui de uma visão 
unitária, mais abrangente, 
mais orgânica desse processo 
formativo.”

“Eu me sinto até cons-
trangida de vir aqui dizer 
para vocês que atuação do 
pedagogo é pedagógica. Che-
ga a ser redundante a gente 
ter que dizer isto: que é uma 
atuação no campo do magis-
tério; que ela é pedagógica.” 

“Lá na LDB, o artigo 61 
define como profissionais da 
educação, tanto os professo-
res habilitados no ensino mé-
dio e no superior, para atuar 
nas etapas da educação bá-
sica, assim como os profissio-
nais que atuam no âmbito da 
administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orien-
tação educacional. Ou seja,
os profissionais que atuam no 
âmbito daquilo que nós con-
vencionamos chamar de pe-
dagogos. A LDB, no seu artigo 
61, vai dizer: esses são todos 
profissionais da educação, que
necessitam de uma formação 
específica pedagógica.”

“Especificamente no ca-
so dos pedagogos, no artigo 
64, a LDB apresenta uma exi-
gência de formação no âm-
bito de graduação de Peda-
gogia ou pós-graduação com 
habilitação específica.”

“Vejam que especifica-
mente na LDB, até em relação 
aos docentes, os pedagogos 
têm a exigência de um nível 
de formação pedagógica mais 
elevada. Para professores do-
centes, a LDB até aceita a for-

mação em nível médio. Para 
pedagogos, ela determina 
que essa formação tem que 
ser no ensino superior ou pós-
graduação.”

“Nas diretrizes do curso 
de Pedagogia (2006) e das 
licenciaturas (2015) aparece 
a reafirmação desse caráter 
orgânico da formação.”

“Em anos idos a gente 
entrava no curso de Pedago-
gia e fazia uma habilitação 
específica: educação infantil, 
educação especial, adminis-

tração escolar, orientação 
educacional, supervisão edu-
cacional, enfim... Tinha uma 
habilitação. O curso tinha 
uma base comum e no final 
você optava por uma habilita-
ção específica.”

“As diretrizes de 2006 
instituem a superação da 
ideia das habilitações e vão 
dizer que o curso precisa rea-
lizar uma formação unitária. 
Esta é a denominação que as 
diretrizes de 2006 trazem.”

“Isto quer dizer: Nós va-
mos formar professor que po-
de atuar na gestão, no plane-
jamento, na organização do 
trabalho pedagógico. Foi am-
pliado esse campo de atuação 
do pedagogo. A gente não 
tem mais uma divisão da for-
mação em Pedagogia para 
aquele que vai ser professor e 
para aquele que vai atuar na 
função de pedagogo.”

“Portanto, se a gente 
atribuísse ao pedagogo uma 
função técnica, deveríamos 
atribuir ao professor, que vai 
sair do mesmo curso, com a 

mesma formação.”
“É incabível atribuir a es-

te profissional essa dimensão 
técnica, porque ele tem uma 
formação que vem num mes-
mo projeto pedagógico que 
o do professor docente e que 
não está centrado em tarefas 
que a gente poderia denomi-
nar como técnicas.”

“Nas diretrizes de 2015, 
o artigo 3º deixa muito explíci-
to que os profissionais do ma-
gistério da educação básica 
são aqueles que exercem as
atividades de docência e de-
mais atividades pedagógicas.”

“Inclusive, nós não te-
mos escolha de manter a divi-
são porque cotidianamente o 
pedagogo é convocado a agir 
na dimensão pedagógica. Ele 
precisa organizar os proces-
sos de hora-atividade, mediar 
os processos de planejamento 
dos professores, ele precisa 
atuar junto às famílias, pre-
cisa pensar na avaliação ins-
titucional. Não há como ele 
não desenvolver uma função 
pedagógica”.

A ideia de que o peda-
gogo profissional técnico que 
planeja e o docente executa já 
foi superada há muito tempo. 
A visão da escola que vigorava 
nos anos 70 era estruturada 
em segmentos posicionados 
verticalmente, com diretor, 
orientador, supervisor e pro-
fessor docente. Uma pirâmi-
de, que permitia à autoridade 
manter o controle sobre os 
substratos.

Foi a partir das eleições 
de diretores, nos anos 80, 
que se começou a quebrar 
esta espinha dorsal autoritá-
ria. Foi a época de redemo-
cratização e reorganização do 
movimento sindical, inclusive 
do ramo da educação, quan-
do se formou o Sismmar. A 
sociedade se organizou em 
torno dos fóruns em defesa 
da escola pública e influen-
ciou a constituinte.

Nos anos 90, a compre-
ensão sobre o funcionamento 

Ângela Scalabrin Coutinho defende a atuação pedagógica unitária

da escola já havia se demo-
cratizado. Ganharam espaço 
ideias que olhavam a escola 
mais como um sistema em 
que as pessoas têm suas fun-
ções, suas responsabilidades, 
mas atuam de forma integra-
da entre si e com a comuni-
dade.

Neste contexto, a função 
do pedagogo mudou. O mes-
mo aconteceu com as funções 
dos professores, dos educa-
dores e até dos funcionários 
de escolas. 

O Município de Arau-
cária acompanhou em parte 
esta evolução. O conceito de 
profissional do magistério, 
que une professores docentes  
e pedagogos, está contempla-
do no PCCV. Porém, os pro-
cessos de contratação manti-
veram a concepção do traba-
lho da pedagoga desagregado 
da prática docente. 

Ao invés de se apegar a 
este subterfúgio legal, mas re-

trógrado, para negar o direi-
to à aposentadoria especial 
e para alegar que o cargo é 
técnico, o Município precisa 
atualizar suas normas. 

Além das leis, a jurispru-
dência também permite esta
evolução na compreensão 
da lei. Ao julgar a ADI 3772 
contra a Lei 11.301/06, que 
trata da aposentadoria es-
pecial, o STF considerou que
“a função de magistério não 
se circunscreve apenas ao tra-
balho em sala de aula, abran-
gendo também a preparação 
de aulas, a correção de pro-
vas, o atendimento aos pais 
e alunos, a coordenação e o 
assessoramento pedagógico 
e, ainda, a direção de unidade 
escolar.”

Portanto, professor não 
é apenas o docente em sa-
la de aula. É também quem 
realiza todo o processo peda-
gógico de ensino e aprendiza-
gem.

Normas municipais precisam evoluir

A perspectiva de que o trabalho pedagógico é exclusivo do docente já foi superada pela legislação
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AGENDA

*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

FIRMES! A LUTA MUDA A VIDA 
Gestão 2018-2020

Av. Beira Rio, 31, Bairro Jd. Iguaçu, Araucária, PR. CEP 83.701-090
Fone/fax (41) 3642-1280. Celular (TIM)/whatsapp (41) 98753-5167
Email sismmar@gmail.com

Diretoria Colegiada Plena - Coord. Geral: Josiane Furman e Daniel Martello Lazinho; Coord. 
Administrativa: Josiel dos Santos Lima, Clarice Maria Mosson e Luci Maria Mosson; Coord. 
de Finanças: Tatiane C Penkal Burnagui, Juliana Pinto Kato; Coord. de Organização Sindical: 
Zuleica Gapski Vieira, Ana Paula Martins; Coord. de Comunicação: Alice C Unicki dos San-
tos, Juliana Tais Ferreira; Coord. de Assuntos Pedagógicos e Formação Política: Verieli della 
Justina, Rita de Cácia de Souza e Solange Orlikovski; Coordenação de Aposentados: Isis de 
Fátima Klechovicz, Francielli Teresinha Berna; Suplentes: Marco Antonio B Mafra, Everton W 
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Março de 2018 MAIO
• Dia 11
Conselho de 
Representantes, 8h30 e 
13h30, no Sismmar

• Dia 10
Grupo de Estudos 
Pedagogia Histórico 
Crítica, Turma 1, 17h30, no 
Sismmar
• Dia 14
Espaço Marx, 17h00, no 
Sismmar

• Dia 15
Grupo de Estudos 
Pedagogia Histórico Crítica, 
17h30, na EM Delani
• Dia 16
Grupo de Estudos 
Pedagogia Histórico 
Crítica, Turma 2, 17h30, no 
Sismmar
• Dia 18
Grupo de Estudos 
Pedagogia Histórico Crítica, 
Turmas 1 e 2, 17h30, no 
Sismmar

• Dia 28
Coletivo de Aposentadas/
os, 13h30, na Casa Eliseu 
Voronkoff
• Dia 28
Espaço Marx, 17h00, no 
Sismmar

JUNHO
• Dia 12
Conselho de 
Representantes, 8h30 e 
13h30, no Sismmar

SALDO EM 28 FEVEREIRO 2018
Bancário 11.690,13 
Aplicações 83.565,40 
TOTAL 95.255,53 

ENTRADAS
PMA 47.800,50 
FPMA 7.007,93 
Jurídico 1.999,75 
Resgate de aplicação 19.796,77 

SAÍDAS
Repasses
ASPP 2.144,00 
CNTE 1.999,26
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade 1.151,00 
Assessoria Jurídica 9.954,27 
Assessoria jurídica 
externa 1.000,00 

Fotocópias 185,00 
Informática 275,00 
Papelaria 434,96 
O Popular 300,00 
Motoboy 890,00 
Sede
Copel 220,00 
Sanepar 106,60 
Telefone fixo 264,60 
Telefone Móvel 696,38 
Água Mineral 183,00 
Segurança 105,00 
Internet 249,90 
Mercado 717,00 
Fluxo de caixa 3.300,00 

Trabalhadores
Auxílio refeição 2.134,70 
Auxilio transporte 436,80 
Plano de saúde 1.862,33 
Salários e férias 7.290,85 
CIEE (Estagiária  Jurídi-
co) 1.175,47 

Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 1.704,50 
Tarifas bancárias 97,40 
Outras despesas
Marcas e Patentes 295,00 
Eletrônicos 77,00 
Floricultura 25,00 
Manutenção portão 130,00 
Sistema Sismmar 1.278,64 
Correio 317,90 
Cartório 189,80 
Buffet 219,14 
Veículo
Combustível 352,38 
Seguro 236,99 

SALDO EM 31 MARÇO 2018
Bancário 37.392,59 
Aplicações 73.636,42 
TOTAL 111.029,01 
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É um projeto ideológico que visa obter o controle político total sobre os currículos e da prática docente

Desvendando o projeto escola sem partido
Nacional

O encontro do Coletivo 
de Aposentadas que ocorreu 
em abril teve a participação 
de Ana Paula de Andrade Fra-
zão, representante da Casa 
Elizeu Voronkoff. 

Ela conversou sobre o 
novo espaço de Cultura de 
Araucária, contextualizando 
o quanto a cidade perdeu ao 
longo do tempo com a falta 
de investimentos e incentivos 
à cultura.

Ana convidou as tra-
balhadoras aposentadas a 
conhecer aquele espaço e 
participar das atividades de-
senvolvidas. O grupo decidiu 
realizar na Casa Eliseu Voron-
koff o encontro do coletivo 
do mês de maio. Será no dia 
28 de maio, segunda-feira, ás 
13h30min.

As professoras Tatiane 
Penkal e Márcia Resner fize-
ram o  repasse de como foi a 
última reunião com o gover-
no. Apesar da insistência da 
comissão em arrancar com-
promissos junto ao governo, 
os avanços foram mínimos. O 
prefeito estava representado 
pelos secretários de Governo 
e de Educação, além  do pro-

“Escola sem partido” é 
um projeto ideológico que 
visa obter o controle políti-
co total sobre o conteúdo 
dos currículos e da prática 
docente em todo país. Em 
completo descumprimento à 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 
lei n° 9394/96), visa criar um 
inimigo nacional no ambiente 
escolar, onde não existe. 

O projeto não diz respei-
to à não partidarização das 
escolas, mas sim à retirada 
do pensamento crítico, da 
problematização e da possi-
bilidade de se democratizar a 
escola, esse espaço de parti-
lhas e aprendizados ainda tão 
fechado, que precisa de aber-
tura e diálogo.

No projeto escola sem 
partido é passada a noção 

de que o professor não é um 
educador, separando assim o 
ato de ensinar (passar con-
teúdos) e educar. O/A profes-
sor/a deveria estar ali apenas 
para passar conteúdo sem 
crítica, sem problematização 
ou contextualização, como 
um ato mecânico.

Ao negar a função po-
lítica e social da escola – de 
combater as desigualdades 
sociais e educacionais –, atri-
bui uma nova função para a 
escola, a de incutir uma cul-
tura de perseguição política 
e desmoralização do trabalho 
docente dos professores, que 
já sofrem a desvalorização da 
carreira e enfrentam a pre-
carização das condições de 
trabalho.

Ao relativizar, atacar e 

subverter a transmissão dos 
saberes (conhecimentos) sis-
tematizados e acumulados 
historicamente pela huma-
nidade na escola, abrem es-
paço para a criação de uma 
cultura de ódio à produção 
do saber científico, de que 
alunos e pais têm o poder de 

curador da PGM.
A comissão cobrou 

uma resposta em relação às 
pautas protocoladas em de-
zembro de 2017. Ficou para 
a reunião agendada para 10 
de maio (após o fechamento 
desta edição). Como o gover-
no sabe que aposentado não 
pode fazer greve, não há o 
menor interesse em resolver 
as pendências dessas profes-
soras. Por isto é importante 
as aposentadas se inserirem 
na Campanha de Lutas do 
magistério e na definição de 
formas alternativas de pres-
são sobre a administração 

municipal.
Para falar sobre o FPMA, 

contamos com a presença 
dos professores conselhei-
ros do fundo, Hector Paulo 
Burnagui (Administrativo) e 
Márcia Resner (Fiscal). Hector 
explicou como está a situação 
das pedagogas. O professor 
contextualizou a atual com-
posição do FPMA, pontuando 
que contamos com apenas 
quatro representantes do 
magistério que realmente 
atuam em prol das/os traba-
lhadoras/es. Márcia e Hector 
reforçaram a importância da 
união e organização da luta.

Aposentadas

Próximo encontro do coletivo 
será no dia 28, segunda-feira

“vigiar e punir” professores 
no exercício da função, e de 
que a propagação do senso 

A direção do Sismmar es-
tá convocando todos os pro-
fessores sindicalizados que
possuem ou possuíram pla-
nos de saúde operados pela 
Unimed para comparecerem 
à sede do sindicato entre os 
dias 7 e 24 de maio de 2018. 

O Sismmar tem sede à 
av. Beira Rio, 31, Jd. Iguaçu, 
Araucária, e funciona de se-
gunda à sexta-feira, das 8h00 
às 17h30.

A presença é necessá-
ria para indicar uma das op-
ções de ressarcimento dos 
honorários advocatícios de 
sucumbência oriundos da 
sentença proferida nos au-
tos do processo nº 5006816-
51.2016.4.04.7000/PR.

As opções de ressarci-
mento são:

a) À vista, no Sismmar, 
no valor de R$ 85,00. 

b) Parcelamento em 5 
vezes de R$ 17,00, consig-
nados em folha de paga-
mento, a partir de junho. 

O não comparecimento 
à sede do Sismmar para 
a opção de desconto im-
plicará no aceite para o 
parcelamento e débito em 
folha. 

O ressarcimento foi defi-
nido na Assembleia Geral do 
Magistério realizada em 28 
de março.

Para entender a questão
Em junho de 2016, to-

dos os professores filiados 
ao sindicato e associados do 
plano de saúde foram bene-
ficiados pela decisão liminar,
ainda vigente, que suspen-
de a contribuição previden-
ciária de 15% sobre os valo-
res pagos pela prestação de 
serviço

Tendo em vista o bene-
fício financeiro alcançado por 
esses professores e a necessi-
dade de quitar os honorários 
determinados  pela Justiça, a 
assembleia de 28 de março 
decidiu que o custo deve ser 
rateado entre os beneficia-
dos. 

A decisão se deu devido 
à compreensão de que é ne-
cessário manter as finanças 
do sindicato saudáveis para 
as lutas coletivas e defesa dos 
direitos de todos, inclusive os 
não associados à Unimed.

O valor rateado destas 
sucumbências ficou em R$ 
85 para cada beneficiário. O 
pagamento  poderá ser feito 
de acordo com a escolha rea-
lizada. 

Sismmar convoca 
associados da Unimed

Jurídico

comum e dos “achismos” 
agora teria ganhado o pata-
mar de ciência.

“Escola sem partido” 
tem-se caracterizado como 
uma verdadeira histeria cole-
tiva, adentrando câmaras de 
vereadores e secretarias de 
educação, propagando uma 
cultura de intolerância, perse-
guição e ódio contra aqueles 
que se sacrificam diariamente 
e dedicam suas vidas ao ato 
de educar e transmitir os co-
nhecimentos tão necessários 
para o processo de humaniza-
ção dos seres humanos.

Professoras aposentadas se organizam para atuar na Campanha de Lutas
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Repar entra na mira da privataria
Petrobras

A entrega da refinaria ao setor privado pode gerar demissões e prejudicar a economia no Município

A Petrobras é presidida 
pelo lobista Pedro Parente. 
Ele e sua esposa Lucia Haupt-
man são sócios no escritório 
de investimentos Prada As-
sessoria, que assumidamente 
tem por clientes vinte das fa-
mílias mais ricas do Brasil. 

Essas 20 famílias-clien-
tes não renunciaram publi-
camente a qualquer opera-
ção financeira relacionada, 
ainda que indiretamente, à 
Petrobras. Há, portanto, nes-
te caso, um forte conflito de 
interesses. Se, por um lado, 
Pedro Parente tem a incum-
bência de gerenciar um patri-
mônio que majoritariamente 
pertence ao povo brasileiro, 
por outro, seu interesse par-
ticular está em maximizar os 
lucros dos milionários brasi-
leiros.

Pedro Parente ocupou 
vários cargos no segundo 
governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). Foi ministro 
de Minas e Energia, em 2002, 
quando ficou conhecido co-
mo “ministro do apagão”, du-

A gestão de Pedro Parente na presidência da Petrobras 
se realiza contra o patrimônio público. A pretexto de reduzir 
o endividamento da empresa, que estava escalonado em pa-
gamentos de mais de 20 anos, suas medidas já implicam na:

- Drástica redução das reservas de petróleo e gás natu-
ral à disposição da Petrobrás; 

- Negociações de diversos ativos, concretizadas ou em 
andamento, com valores envolvidos nitidamente abaixo do 
estimado. 

- Equiparação dos preços dos derivados de petróleo ao 
preço internacional, provocando alta abusiva nos preços dos 
combustíveis e do gás de cozinha, apenas para garantir lucro 
aos compradores.

- Amputação de setores integrados da cadeia petrolífe-
ra, com pretensão de oferecer aos capitalistas aqueles que 
são mais rentáveis: refino e distribuição; 

- Contratação de serviços e bens de capital no exterior, 
em detrimento da contratação nacional, reduzindo a ativida-
de econômica e gerando desemprego.

O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras decidiu 
colocar à venda 60% das refi-
narias Presidente Getúlio Var-
gas (Repar-PR), Alberto Pas-
qualini (RS), Landulpho Alves 
(BA) e Abreu e Lima (PE). 

Na região Sul, entram no 
pacote duas refinarias (Repar 
e Refap), 736 km de oleodu-
tos e sete terminais de distri-
buição da Transpetro em Pa-
ranaguá, São Francisco do Sul, 
Guaramirim, Itajaí, Biguaçu, 
Niterói (RS) e Tramandaí. 

Além de gerar 7,7 mil 
empregos, sendo 2,7 mil dire-
tos e 5 mil indiretos, a Repar 
é a principal fonte de recursos 
do Paraná e de Araucária. 

No Estado, a refinaria é 
responsável por um quarto 
do PIB industrial e por 7% do 
PIB total, segundo o Ipardes 
(2012). Em 2006, chegou a 
atingir 13% do PIB. No entan-
to, a importância da refinaria 
vai além destes números. 

O Município recebe, em 
média, R$ 1 bilhão por ano 
para desenvolver políticas pú-
blicas para seus 130 mil habi-
tantes. 

Tanto o governo muni-
cipal quanto o comércio local 
dependem da circulação de ri-
queza promovida pela Repar, 
com seus empregados, em-
presas prestadoras de servi-
ços, empresas da construção 
civil, etc.

Portanto, a notícia veicu-
lada em 19 de abril deixa mo-
radores e funcionários muni-
cipais em estado de alerta. 
A cidade sofrerá uma grave 
quebra com cortes e políti-
cas de demissão, comuns nos 
processos de privatização e 

já observados na venda de 
outras grandes estatais (ma-
lha ferroviária, mineradoras, 
teles, etc.). Serão mais traba-
lhadores lutando por menos 
vagas no mercado de traba-
lho, agravando em Araucária 
a crise social em que o Brasil 
está afundado.

A queda na arrecadação 
será inevitável, diante dos 
subterfúgios legais e ilegais 
que os capitalistas adotam 
para aumentar seus lucros, 
remeter recursos ao exterior.

Em entrevista à impren-
sa hegemônica, em 19 de 
abril, o secretário de Governo 
Genildo Carvalho informou 
que, “se acontecer alguma 
baixa brusca na arrecadação, 
não temos dinheiro nem para 
pagar a folha de pagamento. 
Precisamos monitorar isso”, 
disse. 

Luta e resistência
Neste mês de maio, os 

trabalhadores da Repar estão 
realizando assembleias para 
organizar uma greve geral na 
empresa. Eles prometem re-
sistir e precisam receber todo 
o apoio do Magistério e de to-
da a cidade.

Se, com a Repar estatal 
fazendo de Araucária uma 
das maiores arrecadações do 
Estado, as estruturas, as con-
dições materiais e a carência 
de pessoal nas escolas são 
de estarrecer, imagine como 
poderá estar a educação mu-
nicipal em poucos anos. O 
mesmo será para a saúde e 
demais serviços públicos.

O cenário só piora se 
lembrarmos que os investi-
m e n t o s 
federais 

Um lobista a serviço do capital privado

O “apagão” na Petrobras

rante a crise de abastecimen-
to de energia elétrica do país. 
Seu papel consistiu em pre-
parar as empresas de gera-
ção de energia para entregar 
aos empresários. O resultado 
foi a escassez de energia por 
falta de investimento e tarifas 

mais caras.
Agora, Parente retoma o 

mesmo papel ao coordenar o 
“apagão” da Petrobras. Des-
monta a empresa para favo-
recer as empresas petrolífe-
ras transnacionais e o capital 
nacional e internacional. 

estão congelados até 2036 pe-
la Emenda Constitucional 95.

Hora-atividade coletiva
Na Hora-atividade co-

letiva de 24 de abril, o tra-
balhador petroleiro Luciano 

Zanetti expôs aos professores 
a situação de desmonte da 
Petrobras.

Lembrou que a quebra 
do regime de partilha na ex-
ploração do Pré-Sal inviabiliza 

a aplicação da Lei 12.858/13, 
que destina recursos dos ro-
yalties do Pré-Sal para finan-
ciar a saúde e o Plano Nacio-
nal de Educação. 
Com informações de Brasil De Fato

A direção do Sismmar, por meio das 
professoras Verieli della Justina (ao lado) e 

Alice Unicki, levaram o apoio do magistério 
à luta dos petroleiros contra a privatização 

da Repar (abaixo)


