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* O apoio a outros movimentos faz parte da política aprovada no último Congresso do SISMMAC. A contribuição mensal de 6,2%, que antes era 
destinada à CUT, passou a ser utilizada como apoio financeiro para movimentos que atuam de acordo com os princípios da organização por local 

de trabalho, formação política, autonomia em relação a partidos políticos e independência frente a patrões e governos.
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O fim do ano se aproxima, mas ainda temos muita 
luta para fazer. Em outubro, mês em que se come-
mora o Dia do Professor, recebemos mais um calote 

do prefeito. Greca pretende descumprir a lei que ele pró-
prio criou e não pagar o reajuste aos servidores neste ano.

Diante dessa ameaça de calote, cobramos o pagamento 
da nossa data-base com um ato unificado em frente à Pre-
feitura e com panfletagem por toda a cidade durante o mês 
de outubro. Com essas ações, mostramos para a população 
que o verdadeiro problema dos serviços públicos é a falta 
de investimento. Saiba mais sobre a nossa luta contra esse 
calote nas páginas 4 e 5.

A eleição para direção das escolas é outro assunto que 
deve mobilizar o magistério nos próximos meses. A Prefei-
tura desrespeitou a comissão responsável pela revisão 
da Lei 14.528/14 e atrasou o envio do projeto à Câmara 
Municipal. Por causa dessas manobras, ainda não há data 
para as eleições, o que atrapalha a democracia do processo 
e pode prejudicar até o remanejamento. Veja mais infor-
mações sobre esse absurdo na página 3.

Os ataques da administração municipal não param, 
mas nossa resistência no chão das escolas também não! 
A manobra da Prefeitura para aumentar o desconto do Ins-
tituto Curitiba de Saúde fez muitas professoras e profes-
sores se somarem à direção do Sindicato em um ato que 
impediu a votação desse aumento no Conselho de Admi-
nistração. Agora, temos que nos manter atentos na defesa 
de nossa saúde, como informamos na página 6.

Na página 7, você confere a história de uma professora 
aposentada que dedicou sua vida ao magistério. Também se 
informa sobre o Seminário de Aposentados e Pré-Aposenta-
dos realizado pelo Coletivo nesse fim de outubro. Foi um 
dia de muita união, aprendizagem e troca de experiência de 
professoras que, mesmo aposentadas, não se retiram da luta!

O magistério também sabe se divertir. Na página 8, mos-
tramos como foi a animado nosso 7º Baile do Professor, no 
Paraná Clube. Mesmo em meio a tantas lutas, não perdemos 
a alegria e celebramos os momentos de união com os colegas 
que estão lado a lado conosco em nossos locais de trabalho. 
Nessa página também divulgamos os prazos para que você 
participe da construção da nossa revista Chão da Escola!

Ajude a divulgar as informações, motive seus colegas 
a lerem o jornal e a participarem das atividades do seu 
Sindicato. Só assim, JUNTOS e FIRMES, vamos resistir e 
construir o futuro que queremos!

responder o calote 
Com luta! 
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l 100 1.265,48 1.300,91 1.337,33 1.374,78 1.413,27 1.452,85 1.493,53 1.535,34 1.578,33

101 1.622,53 1.667,96 1.714,66 1.762,67 1.812,03 1.862,76 1.914,92 1.968,54 2.023,66

102 2.080,32 2.138,57 2.198,45 2.260,00 2.323,28 2.388,34 2.455,21 2.523,96 2.594,63

103-pMe 2.667,28 2.741,96 2.818,74 2.897,66 2.978,79 3.062,20 3.147,94 3.236,08 3.326,69

104-pMe 3.419,84 3.515,60 3.614,03 3.715,23 3.819,25 3.926,19 4.036,13 4.149,14 4.265,31
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103 -- -- -- -- -- -- -- -- --

104 -- 1.918,15 1.971,85 2.027,07 2.083,82 2.142,17 2.202,15 2.263,81 2.327,20

105 2.392,36 2.459,35 2.528,21 2.599,00 2.671,77 2.746,58 2.823,48 2.902,54 2.983,81

106 3.067,36 3.153,24 3.241,53 3.332,30 3.425,60 3.521,52 3.620,12 3.721,48 3.825,69

107-pMi 3.932,81 4.042,92 4.156,13 4.272,50 4.392,13 4.515,11 4.641,53 4.771,49 4.905,09

108-pMi 5.042,44 5.183,63 5.328,77 5.477,97 5.631,36 5.789,03 5.951,13 6.117,76 6.289,05

109-pMi 6.465,15 6.646,17 6.832,27 7.023,57 7.220,23 7.422,40 7.630,22 7.843,87 8.063,50

110-pMi 8.289,27 8.521,37 8.759,97 9.005,25 9.257,40 9.516,61 9.783,07 10.057,00 10.338,59
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107 1.673,59 1.720,45 1.768,62 1.818,14 1.869,05 1.921,38 1.975,18 2.030,49 2.087,34

108 2.145,79 2.205,87 2.267,63 2.331,13 2.396,40 2.463,50 2.532,47 2.603,38 2.676,28

109 2.751,21 2.828,25 2.907,44 2.988,85 3.072,54 3.158,57 3.247,01 3.337,92 3.431,38

110 3.527,46 3.626,23 3.727,77 3.832,14 3.939,44 4.049,75 4.163,14 4.279,71 4.399,54

111-pMii 4.522,73 4.649,36 4.779,55 4.913,37 5.050,95 5.192,38 5.337,76 5.487,22 5.640,86

112-pMii 5.798,81 5.961,17 6.128,08 6.299,67 6.476,06 6.657,39 6.843,80 7.035,43 7.232,42

113-pMii 7.434,92 7.643,10 7.857,11 8.077,11 8.303,27 8.535,76 8.774,76 9.020,45 9.273,03

114-pMii 9.532,67 9.799,59 10.073,97 10.356,05 10.646,01 10.944,10 11.250,54 11.565,55 11.889,39
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111 1.924,62 1.978,51 2.033,91 2.090,86 2.149,40 2.209,59 2.271,46 2.335,06 2.400,44

112 2.467,65 2.536,75 2.607,77 2.680,79 2.755,85 2.833,02 2.912,34 2.993,89 3.077,72

113 3.163,89 3.252,48 3.343,55 3.437,17 3.533,41 3.632,35 3.734,05 3.838,61 3.946,09

114 4.056,58 4.170,16 4.286,93 4.406,96 4.530,36 4.657,21 4.787,61 4.921,66 5.059,47

115-pMiii 5.201,13 5.346,76 5.496,47 5.650,37 5.808,58 5.971,22 6.138,42 6.310,29 6.486,98

116-pMiii 6.668,62 6.855,34 7.047,29 7.244,61 7.447,46 7.655,99 7.870,36 8.090,73 8.317,27

117-pMiii 8.550,15 8.789,56 9.035,67 9.288,66 9.548,75 9.816,11 10.090,96 10.373,51 10.663,97

118-pMiii 10.962,56 11.269,51 11.585,06 11.909,44 12.242,90 12.585,70 12.938,10 13.300,37 13.672,78
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500 2.213,32 2.275,30 2.339,01 2.404,50 2.471,82 2.541,04 2.612,18 2.685,33 2.760,51

501 2.837,81 2.917,27 2.998,95 3.082,92 3.169,24 3.257,98 3.349,21 3.442,98 3.539,39

502 3.638,49 3.740,37 3.845,10 3.952,76 4.063,44 4.177,21 4.294,18 4.414,41 4.538,02

503 4.665,08 4.795,70 4.929,98 5.068,02 5.209,93 5.355,81 5.505,77 5.659,93 5.818,41

504 5.981,32 6.148,80 6.320,97 6.497,95 6.679,90 6.866,93 7.059,21 7.256,87 7.460,06

505 7.668,94 7.883,67 8.104,41 8.331,34 8.564,61 8.804,42 9.050,95 9.304,37 9.564,90

506 9.832,71 10.108,03 10.391,05 10.682,00 10.981,10 11.288,57 11.604,65 11.929,58 12.263,61

507 12.606,99 12.959,99 13.322,87 13.695,91 14.079,39 14.473,61 14.878,88 15.295,48 15.723,76

Tabela de Vencimentos do Magistério de Curitiba - Abri/2016 (reajuste de 10,36%)

Saldo do MêS de JulHo/2017
Saldo Bancário   149.672,20
Caixa Interno   12.803,71
Fundo de Greve   967.088,41
Aplicação para compra da sede   1.407.500,00
total   2.537.064,32

deMonStrativo de receitaS de agoSto de 2017
Mensalidades sindicalizados  284.505,81
Outros  515,75
total receita  285.021,56

deMonStrativo de deSpeSaS de agoSto de 2017
informática
Hospedagem/site/internet  840,00
Internet/Onda  22,10
Manutenção  1.150,39
aquisições
Equipamentos de informática  1.522,40
Móveis e utensílios  192,34
Máquinas e equipamentos  4.066,23
assessorias e Serviços
Dieese  808,82
Honorários Advocatícios  11.000,00
Contabilidade  1.362,00
Fotocópias e autenticações  1.220,69
Locação copiadora  740,44
Empresa de segurança  123,06
Assinaturas  69,80
auxílios
Diretoria/alimentação  1.908,74
Diretoria/transporte  1.215,24
correios  94,62
energia elétrica/copel  811,97
encargos  28.664,99
contribuição estatutária/cnte  10.772,15
Sanepar  362,74
eventos
Reuniões, seminários e cursos de formação  8.053,40
Coletivo dos Aposentados  2.292,17
Conselho de Representantes  447,59
Campanha de Lutas  13.148,92
Eleição SISMMAC  2.649,14
7º Baile do Professores  12.127,00
trabalhadores
Salários e aux. transporte e alimentação  39.750,56
Férias  4.099,62
Assistência médica  10.411,83
Exames periódicos  40,00
Ajuda de custo para formação  650,00

Plano odontológico  549,64
Seguro de vida  268,85
Jurídico
Gastos processuais  824,22
Sede
Material de consumo, limpeza e conservação  1.201,47
Material de escritório  1.497,33
Manutenção e reparos  100,00
Aluguel/IPTU   10.845,50
comunicação
Jornal/cartazes/folders  2.545,00
Diagramação/arte final  3.650,00
Publicaçao de editais  640,00
Carteirinha sindicalizados  1.800,00
telefone
VIVO  476,50
TIM  1.523,13
Internet Copel  369,90
transporte
Transporte atividades sindicais  1.140,58
veículos
Combustível  1.925,58
Veículos particulares: combustível/desgaste  853,20
Estacionamento/Estar  705,00
Manutenção  80,00
Seguro veículos  2.590,04
IPVA/taxas Detran 297,94
tarifas bancárias  31,50
apoio a outros movimentos*
Chapa 1 - Servidores de 
São José dos Pinhais  3.000,00
SIPROEM - Professores de 
Taboão da Serra/SP  2.000,00
CHAPA 1 - Servidores de Cachoeirinha/RS  2.000,00
Chapa 5 - Chão da Escola (APP Curitiba-Sul)  2.000,00
Chapa 1 - Trabalhadores nos 
Correios de Santa Maria/RS  2.000,00
CHAPA 1 - Servidores do DETRAN-MT  2.000,00
aplicações
Fundo de greve  34.919,87
Compra da sede própria     23.000,00
total deSpeSaS           265.454,20

Saldo atual:
SALDO BANCÁRIO    180.488,87
CAIXA INTERNO    1.554,40
FUNDO DE GREVE    1.007.384,49
APLICAÇÃO PARA COMPRA DA SEDE    1.430.500,00  
total    2.619.927,76

regional bairro novo
Liberada:

Adriano Vieira 
Permanece em sala de aula:

Luciana Kopsch

regional boa vista
Liberada: 

Luana Crestani
Permanece em sala de aula:

Cristiane Bianchini

Dulce Chaves
Gislaine Franco

regional cajuru 
Liberada: 

Mariana Navarro
Permanece em sala de aula:

Ana Claudia Xavier 
Gabriela Dallago

Juliana Zeni Ostroski

regional boqueirão
Liberada: 

Wagner Argenton 
Permanece em sala de aula:

Raquel Soares
Luciana Kopsch

regional Matriz
Liberada:

Wagner Batista

regional cic
Liberada: 

Viviane Bastos 
Permanece em sala de aula:
Maria das Graças dos Santos 

Rosana Almeida
Sheila Simonsen 

Cristiane Marques
Arthur Zwolinski Prats

regional pinheirinho 
Liberada:

Francielly da Silva Costa
Permanece em sala de aula:

Arthur Zwolinski Prats

regional portão
Liberada:

Solange Moreira

regional Santa Felicidade 
Liberada: 

Liliane Tsumanuma
Permanece em sala de aula:

Ariane Lopes
Cristiane Marques

Thayana Ribeiro da Cruz

regional tatuquara 
Liberada:

Rafael Alencar Furtado 
Permanece em sala de aula:

Gabriel Conte
Marilu do Rocio Schwanke

Rosana Almeida

aposentada
Marisa Tchorney Guimarães

equipe de comunicação:
Thaíse Mendonça (DRT 8696/PR), 
Dalane Santos (DRT 10051/PR) e 

Júlia Trindade 

Projeto gráfico, 
ilustração e diagramação:  

Ctrl S Comunicação 
(www.ctrlscomunicacao.com.br)

Arquivo

 Magistério reprova reajuste zero anunciado pela prefeitura. na foto, 
as professoras e professores da escola Municipal caic bairro novo 

tabela deFaSada: HÁ 221 diaS SeM repoSiÇÃo da inFlaÇÃo
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SISMMAC

data da eleição de diretores e 
vice-diretores continua sem definição

 prefeitura passa por cima das considerações feitas pela comissão criada 
para revisar a lei de eleição de diretores e atrasa o processo eleitoral

A Prefeitura enviou somente no final de outubro a proposta de alteração 
da Lei nº 14.528/14, o que vai atrasar o processo eleitoral 

GestÃo deMocrÁtIca

alteraÇõeS
O projeto enviado pela Prefeitura in-
cluiu apenas alterações de cunho buro-
crático, que têm como objetivo o corte 
de gastos. Com isso, a administração 
demonstra mais uma vez uma postura 
arbitrária e desrespeitosa em relação à 
comunidade escolar e à gestão democrá-
tica do processo eleitoral. 

Entre as mudanças indicadas pela Pre-
feitura estão a ampliação do vice-diretor 
para todas as unidades de ensino. Isso 
beneficiará 11 escolas da rede que pos-
suem menos de 300 alunos. Em contra-
partida, as 57 escolas que têm Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) ficarão sem o 

articulador, pois as direções e vice di-
reções serão obrigadas a acompanhar a 
unidade no turno da noite. 

Outra proposta da administração é re-
tirar da lei a garantia de que as eleições 
ocorram em novembro. Isso atrasaria o 
processo eleitoral para o mês de dezem-
bro do ano de vencimento dos manda-
tos, o que poderá acarretar em atraso no 
processo de remanejamento dos profes-
sores que ocorre tradicionalmente após 
as eleições. A maioria da comissão de re-
visão da lei desaprovou a forma e o con-
teúdo dessas alterações. 

Isso escancara que a Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME) e toda a adminis-

tração Greca não é de fato democrática e 
não quis ouvir a comunidade escolar!

cobranÇa
No dia 30 de outubro, a direção do SIS-
MMAC foi ao Edifício Delta para pro-
tocolar um ofício cobrando, mais uma 
vez, respostas sobre datas e prazos 
do processo eleitoral de diretores e 
da organização do remanejamento de 
2017. O ofício também reivindicou uma 
reunião com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) e com a Secretaria Mu-
nicipal de Recursos Humanos (SMRH) 
para tratar da organização do calendá-
rio o mais breve possível. 

Participe do  
Seminário sobre  
gestão democrática!

 No dia 16 de novembro 
(quinta-feira), o SISMMAC vai 
realizar o Seminário “Gestão 
Democrática na Escola Pública: 
Limites e Possibilidades”. O 
evento ocorrerá na sede do 
Sindicato (Rua Nunes Machado, 
1577 – Rebouças), às 19h. 

A definição de gestão 
democrática e as condições 
para que isso ocorra ainda 
não estão certas no âmbito 
educacional. Por isso, por 
meio do Seminário, vamos 
aprofundar a discussão sobre 
esse processo fundamental para 
o funcionamento de uma escola. 

 Os convidados para o 
debate serão os professores 
Isaura Monica Souza Zanardini, 
membro Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Política 
Educacional e Social (GEPPES), e 
João Antonio Rufato, ex diretor 
de escola e professor da rede 
estadual e municipal de Curitiba.

O Seminário é aberto a 
candidatos e não candidatos. 
Então, não deixe de garantir a 
sua presença!

participe e FortaleÇa  
o proceSSo deMocrÁtico  
na Sua unidade!

A administração enviou para a Câmara 
dos Vereadores a proposta de altera-
ção da lei que regulamenta a eleição 

de diretores e vice-diretores das escolas da 
rede municipal de Curitiba. No entanto a 
proposta enviada não está de acordo com 
os debates realizados pela comissão de tra-
balho que atuou durante dois meses para 
a revisão. Além disso, o projeto de lei foi 

enviado somente 40 dias após o encerra-
mento dos trabalhos da comissão.

Na Câmara Municipal, o projeto de-
verá passar por três comissões para que 
então as mudanças propostas sejam vo-
tadas em plenário. O tempo necessário 
para a tramitação ainda é incerto. Diante 
dessa situação, é possível prever que o 
processo eleitoral deve sofrer atraso.
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Greca grava, mais uma vez, seu nome na  
história ao anunciar reajuste zero
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luta contra a retirada de direitos

Prioridades da gestão 
Greca estão em servir 
empresas e bancos. 
Servidores municipais e os 
trabalhadores que precisam 
de saúde e educação 
públicas não estão entre os 
compromissos do prefeito orçamento

Além dos ataques contidos no pa-
cotaço, a Prefeitura também detona 
a educação de Curitiba por meio do 
orçamento. De acordo com dados 
analisados pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), até agos-
to deste ano, a gestão Greca inves-
tiu apenas 22,50% do orçamento 
em educação. A administração 
argumenta que esse percentual é 
de 23,56%, mas, de qualquer for-
ma, está abaixo do limite mínimo 
constitucional, que é de 25%.

Investir tão pouco em educação 
nos primeiros oito meses de gestão 
é coerente com a proposta que o 
prefeito tem para a área. Isso por-
que a Proposta de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2018, que tramita 
na Câmara Municipal, está muito 
aquém dos 30% de investimento 
para a educação, uma reivindicação 
história do magistério.

A PLOA de 2018 prevê apenas 
27,19% do orçamento para educa-
ção. Para o conjunto da população, 
Greca divulga os números absolu-
tos que esse percentual representa: 
R$ 1,1 bilhão. Mas as professoras 
e professores da rede já estão es-
caldados em relação à propaganda 
enganosa da administração. Esse 
montante, que aos olhos desavisa-
dos pode parecer muito, significa 
que o objetivo da gestão Greca é 
investir cada vez menos na educa-
ção pública de Curitiba. 

Com esses números, a gestão 
Greca descumpre o Plano Munici-
pal de Educação (PME), aprovado 
em 2015. Uma das estratégias da 
lei 14.681/2015 é ampliar o inves-
timento em educação pública muni-
cipal em, no mínimo, 35% da receita 
municipal. A medida tem como ob-
jetivo garantir a implementação de 
políticas de valorização dos profis-
sionais da educação escolar básica, 
nos termos da lei do piso.

O 
mês de outubro foi marcado por mais um 
ataque da Prefeitura: o anúncio de 0% de 
reajuste na data-base dos servidores mu-
nicipais.

O prefeito Rafael Greca já havia atacado a data-ba-
se do funcionalismo ao empurrá-la de 31 de março 
para 31 de outubro. Mas, ao anunciar o “menor rea-
juste” dos últimos 17 anos, o prefeito evidenciou o 
profundo descaso de sua gestão com os serviços pú-
blicos ofertados em Curitiba.

O reajuste zero combinado com o aumento do cus-
to de vida e aprovação de outros ataques, como o au-
mento da alíquota do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município de Curitiba (IPMC), significam 
que, na prática, os servidores terão uma diminuição 
de salário durante a administração Greca. 

O conjunto do funcionalismo reivindicou 10% de 
reajuste, levando em consideração o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 6,39%, 
referente aos meses de março de 2016 a outubro de 
2017, mais aumento real. Além disso, as entidades 
sindicais também cobraram 38% de correção sobre o 
salário de novembro. Essa correção é decorrente das 
perdas acumuladas de março a outubro de 2017, de-
vido à troca da data-base da categoria.

Segundo a administração, a Secretaria Municipal de 
Finanças está realizando estudos para avaliar novas 
possibilidades, mas não estabeleceu nenhum prazo 
para o retorno dessa análise. Os sindicatos questiona-
ram se o atraso de sete meses na data-base não teria 
sido tempo suficiente para concluir esses estudos e 
apresentar uma proposta para os servidores, mas não 
houve coerência na resposta da Prefeitura.

O pacotaço de ajuste fiscal e, agora, o reajuste 
zero são parte da “reforma trabalhista” que Greca e 
também outros prefeitos e governadores querem im-
plantar no serviço público.  A Lei 15.043, que aprovou 
a mudança da data-base, o congelamento dos planos 
de carreira e retirou direitos do conjunto dos servido-
res de Curitiba ataca direitos duramente conquistados 
pela categoria. O ataque à aposentadoria em duas vias 
– com o desinvestimento e a criação do CuritibaPREV – 
também seguem os moldes do governo federal.

Cenário Nacional:  
Reforma Trabalhista na prática

 Em poucos dias, a Reforma Trabalhista, aprovada em 
abril de 2017 pelo governo de Michel Temer, – sob fortes 
e intensos protestos dos trabalhadores – entrará em vigor.

Apesar disso, os efeitos da destruição dos direitos 
trabalhistas aprovada pela “Reforma” Trabalhista já 
são sentidos pelos trabalhadores. Diversas empresas 
atrasaram as negociações dos Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACTs) para aproveitar as novas regras e não 
cumprir os direitos previstos nos Acordos. 

Anúncios de gigantes redes de restaurantes e varejo 
se espalham pelos jornais e divulgam vagas de trabalho 
intermitente, com o miserável salário de R$ 4,45 por hora, 
agora, permitido pela nova legislação trabalhista.

Patrões e governos avançam na retirada de direitos 
duramente conquistados pela classe trabalhadora. 
Precisamos estar juntos e organizados contra esse ataque! 

Prioridades
Ficou claro que nem os servidores municipais e nem 
a classe trabalhadora da nossa cidade são prioridade 
para a atual gestão. Já atender aos interesses dos gran-
des empresários da cidade e dos bancos está entre os 
primeiros compromissos do prefeito. 

Pelo menos, essa foi a conclusão a que chegamos 
quando a maioria da Câmara Municipal aprovou a 
transferência de R$ 20 milhões, que até então iam 

para a aposentadoria dos servidores, para as mãos 
das empresas terceirizadas que atendem ao muni-
cípio. Entre as empresas que se beneficiarão com a 
medida estão a Cotrans, Denjud, Risotolândia, Grupo 
Cinco Sistemas Integrados de Segurança e Higi Serv.

As supostas dívidas que a administração Greca 
afirma terem sido deixadas pela gestão anterior nun-
ca foram auditadas. Ou seja, não há provas sequer de 
que elas existem e que giram em torno desse valor.

a nossa luta é todo dia
 O SISMMAC tem batido na tecla de estreitarmos a relação com a comunidade escolar 

e envolver as mães, pais e alunos na nossa luta. E, agora, intensificar essa relação é 
fundamental. É preciso nos unirmos à população trabalhadora de Curitiba para enfrentarmos 
a administração municipal e barrarmos novos ataques. Juntos somos mais fortes!

*Os dados revelam os orçamentos executados 
de 2012 a 2016. Em alguns desses casos, a 
Lei Orçamentária Anual previa um percentual 
maior, mas que não foi alcançado. Em relação 
à 2017, os dados foram levantados pelo 
Dieese até o mês de agosto. Já a previsão 
para 2018 aparece na PLOA.

Orçamento destinado 
à Educação

2012  27,40%

2013  27,71%

2014  25,59%

2015  25,46%

2016  29,45%

 Professores 
enfrentam chuva para 
devolver cartões do 
Dia do Professor e 
exigem valorização 
profissional!

Administração Greca 
faz duas reuniões 

para anunciar 
reajuste zero 

 27,19%

 22,5%Até agosto  
de 2017

Previsão 
para 2018
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lutar PElo iCs
MobILIzaÇÃo

Servidores devem reforçar luta para impedir aumento do 
desconto sem qualquer garantia de melhora na qualidade

para não perder nossa saúde!

Ao invés de pagar a dívida de mais 
de 63 milhões com o Instituto 
Curitiba de Saúde (ICS), a Prefeitu-

ra quer aumentar o percentual dos des-
contos e jogar a conta dessa dívida nas 
costas das servidoras e servidores.

Com o discurso de “reerguer o ICS”, 
querem subir a alíquota dos servidores 
de 3,14% para 4,29%. Ou seja, tentam 
impor um aumento de 36,6% no descon-
to sobre os nossos salários, que já estão 

corroídos sem o pagamento da data-base e 
com o congelamento do Plano de Carreira.

Pela proposta da Prefeitura, a alíquo-
ta patronal teria um aumento menor: de 
3,65% para 4,29%.

Além de prejudicar os servidores, a 
tentativa de aprovar a mudança sem di-
álogo desrespeita as regras de transpa-
rência. Os dados financeiros usados para 
calcular o aumento da alíquota não fo-
ram repassados aos sindicatos e o Con-

alerta continua 
eM deFeSa do icS!

SISMMAC

selho Fiscal, responsável por fiscalizar 
as contas do Instituto, não se reuniu se-
quer uma vez neste ano.

Não vamos pagar a conta dessa dí-
vida causada pela má gestão da Prefei-
tura! Exigimos que a administração mu-
nicipal cumpra suas responsabilidades 
e pague o que deve ao nosso Instituto! 
Vamos continuar firmes na luta por ne-
nhum direito a menos!

auMento do deSconto tenta 
reSponSabilizar Servidor  
por MÁ geStÃo da preFeitura
Os calotes da Prefeitura geraram uma dí-
vida de mais de R$ 63 milhões com o ICS. 
Em junho do ano passado, a administra-
ção deixou de repassar a alíquota patronal 
de 3,65% sobre toda a folha de pagamento, 
descumprindo Lei 9.626/1999. Desde en-
tão, retirou da base de cálculo os servido-
res que se descredenciaram do ICS.

Além disso, também deixou de ressar-
cir o Instituto pelos programas de saúde 
ocupacional e 13 procedimentos médicos 
que são de sua responsabilidade segundo 
a Lei 8.786/1995. 

A renovação do convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia também pode custar 
caro ao ICS. Para a retomada do convênio, 
a irmandade exige o pagamento de R$ 6 
milhões referentes a uma suposta dívida 
gerada em contratos de gestões anterio-
res. Segundo auditoria contratada pela 
Santa Casa, a dívida soma no total cerca 
de R$ 12 milhões.

Nós, servidoras e servidores, sempre 
pagamos em dia nossas contribuições. 
Não vamos permitir que joguem a dívi-
da causada pelos calotes da Prefeitura 
nas costas dos servidores municipais!

Diga não ao aumento  
Do Desconto Do ics

21 anos de tempo de serviço e especialização

R$ 152,59
Alíquota de 3,14%

R$ 208,48
Alíquota de 4,29%

0% de 
reposição 

da inflação

Plano de Carreira congelado

 A pressão dos servidores no dia 11 
de outubro conseguiu impedir que 
a Prefeitura aprovasse às pressas o 
aumento do desconto no Conselho 
de Administração do ICS. Com nosso 
movimento, arrancamos o compromisso 
de que a situação financeira do nosso 
Instituto será analisada antes no 
Conselho Fiscal.

Mas não dá para abaixar a guarda 
agora! Temos que ficar atentos e 
mobilizados para impedir que aprovem 
o aumento às escondidas! 

R$ 60,22
Alíquota de 3,14%

R$ 82,28
Alíquota de 4,29%

Salário Base
Veja como a proposta da Prefeitura pode pesar no seu bolso! 
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 As professoras e professores que estão prestes a se aposentar devem fazer a atualização cadastral no site do SISMMAC (www.sismmac.org.br) para receber o Jornal Diário de Classe em casa!

Ensinar é um gesto de amor 

A primeira formação acadêmica de 
Vivian Bandeira Machado foi na 
área de administração. Nessa pri-

meira opção, ela seguiu o conselho da 
mãe, professora municipal de Curitiba, 
que pedia para que não escolhesse a mes-
ma carreira que ela. “Já naquela época o 
professor da rede pública sofria muitas 
dificuldades e não era devidamente valo-
rizado, então minha mãe não queria que 
eu passasse por isso. Porém, o sangue 
falou mais alto e ela acabou ficando fe-
liz por mim”, diz Vivian, que escolheu se 
formar em pedagogia.

Vivian iniciou seu primeiro padrão na 
rede municipal em 1979, no CMEI Tapa-
jós. Desde o início da carreira, mostrou 
interesse em trabalhar com educação es-
pecial e, por isso, fez uma especializa-
ção na área pela qual dedicou boa parte 
de seus anos de trabalho na rede. 

A educação especial, para Vivian, 
significava trabalhar com diversidade, 
igualdade e oportunidade com seus alu-
nos. Segundo a professora, essa experi-
ência foi muito gratificante. “O retorno 
que eu tive quando trabalhava na edu-
cação especial era muito bom, tanto das 
crianças quanto dos pais. Fiz amizades 
para o resto da vida com essas pessoas e 

sinto muita gratidão por isso. Ensinar é 
mesmo um gesto de amor”, lembra. 

A E.M Maria Clara Brandão Tesseroli 
foi o local de trabalho onde Vivian pas-
sou mais tempo: 21 anos. Ela também 
passou por escolas com E.M Nossa Se-
nhora da Luz dos Pinhais, E.M Francis-
co Hubert e E.M Presidente Tancredo de 
Almeida Neves. Teve experiência como 
diretora e sempre foi representante da 
escola e participou de atos e mobiliza-
ções promovidas pelo SISMMAC. “Partici-
pei da greve de 41 dias durante a gestão 
do Requião. Lembro que foi um desgaste 
emocional e físico tremendo, mas tudo 
valeu a pena. Sem luta, nunca consegui-
remos conquistar nada”. 

Apesar de sempre ter sido ativa, Vi-
vian admite que os enfrentamentos já não 
eram fáceis na época, principalmente para 
quem trabalhava com a educação especial. 
“Muitas vezes eu e outras professoras de 
educação especial tivemos que ficar na es-
cola enquanto a categoria estava nas ruas, 
pois as sanções eram muito severas”. 

Vivian se aposentou em 2011 para 
cuidar da saúde dos pais, “Tive 32 anos 
de rede e, se pudesse, eu até ficaria um 
pouco mais, mas não me arrependo de 
ter me aposentado. Chega a hora que te-

SISMMAC

SISMMAC

 vivian dedicou a maior parte 
de sua carreira à educação especial

QueM te VIu, QueM te Vê

 Se você é professor aposentado da rede municipal de Curitiba e ainda não participa do Coletivo de Aposentados do Sindicato, organize-se para acompanhar as reuniões que acontecem 
na última quinta-feira do mês, às 14h, na sede do SISMMAC! Esse é um espaço importante, que ajuda a manter a categoria unida e mobilizada mesmo após a sala de aula.

 O diário de classe possui a seção “Quem te viu, quem te vê”, que conta a cada mês a trajetória e história de vida de uma professora aposentada. 
A seção é um espaço para que essas trabalhadoras compartilhem suas experiências com o conjunto do magistério.

teve como objetivo proporcionar um es-
paço de preparo para a aposentadoria e 
de troca de experiências para quem já 
deixou a sala de aula.

A Análise de Conjuntura abriu a 
programação do evento e reforçou os 
repasses sobre os ataques da adminis-
tração pública. Em seguida, houve a 
apresentação do Coletivo de Aposenta-
dos do SISMMAC para as professoras e 
professores que ainda não conheciam 
as atividades do grupo.

As palestras com os advogados Cláu-
dia Scheidweiler e Ramon Bentivenha 
e com os professores da UFPR Lafaiete 
Santos Neves e Milena Martinez aborda-

ram a questão da Reforma da Previdência 
e como essa medida afeta os servidores 
públicos e aposentados do município. 
Os participantes também tiveram a opor-
tunidade de tirar dúvidas sobre o tema.

Já o momento cultural ficou por conta 
da Associação de Capoeira Angola Dobra-
da (ACAD). Além de uma apresentação, o 
grupo também convidou as aposentadas 
e aposentados presentes para participa-
rem da roda de Capoeira.

A última palestra foi ministrada pelo 
membro do Departamento de Saúde Co-
munitária da UFPR, Marcelo José. A fala 
do palestrante se aprofundou no que sig-
nifica saúde na sociedade.

Vivian seguiu os passos da mãe e escolheu encarar  
toda a dificuldade e satisfação que é ser professora 

4º seminário de aposentados e Pré-aposentados 
seMInÁrIo

mos que retornar toda a ajuda e cuidado 
aos nossos pais”, diz. Assim, Vivian en-
trou para o Coletivo de Aposentados do 
SISMMAC para se manter informada. 

Além de atualizar as professoras e 
professores aposentados, Vivian afirma 
que o Coletivo tem o importante papel de 
manter os participantes perto das pautas 
de interesse do magistério, incluindo o 
grupo em greves, panfletagens e outra 
mobilizações em defesa de direitos. “Eu 
sinto que eu me assumi novamente como 
uma pessoa ativa pela causa. Por muito 
tempo tive dificuldade de participar de 
grandes atos, e agora eu tenho a liberda-
de de fazer tudo isso de novo’.

No dia 26 de outubro aconteceu o 4º 
Seminário de Aposentados e Pré

-aposentados do SISMMAC. O evento 

 o 4º Seminário de aposentado e pré-aposentados 
do SiSMMac reuniu cerca de 60 participantes
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InforMe-se

7º BailE do ProfEssor 
celebra a união e luta do magistério

Critérios do 
Conselho 
Editorial
Quando todos os 
trabalhos forem 
enviados, o Conselho 
Editorial vai analisar 
os textos seguindo os 
seguintes critérios: 

 Relevância do  
artigo para o debate  
político-pedagógico;

 Teórico-conceitual: 
diálogo com a 
realidade escolar 
e com a referência 
bibliográfica utilizada;

 Desenvolvimento das 
ideias apresentadas no 
texto, considerando a 
introdução ao tema, 
desenvolvimento  
da temática e  
considerações finais.

Falta menos de uma 
semana para o prazo 

final das inscrições dos 
artigos para a 15ª edição 
da Revista Chão da Esco-
la. Se você, professora ou 
professor da rede, ainda 
não inscreveu o seu arti-
go, é melhor correr! 

As professoras e pro-
fessores da rede inte-
ressados em participar 
devem enviar artigos 
científicos, análises crí-

ticas ou relatos de expe-
riências para o e-mail im-
prensa@sismmac.org.br 
até o dia 13 de novembro 
(quarta-feira). 

Lembrando que todo 
o processo de inscrição, 
avaliação do Conselho 
Editorial e revisão dos ar-
tigos acontecerá em 2017. 
No entanto, a publicação 
e distribuição da 15ª edi-
ção da Revista será reali-
zada em 2018.

Com uma proposta que valoriza a entra-
da das professoras e professores sindi-
calizados, este ano, o SISMMAC mudou 

a forma de ingresso no Baile do Professor.
A festa foi um sucesso garantido e, de-

vido a mudança, permitiu que todos se di-
vertissem com conforto ao lado dos colegas 
que estiveram juntos nos duros momentos 
vividos em 2017.

O magistério fez bonito e dançou até de 
madrugada ao som da Banda Orbital. O re-
pertório da Banda, que conta com mais de 10 
anos de trajetória, animou a dança em todos 
os estilos musicais.

Você pode conferir todas as fotos do Baile 
no álbum na página do Facebook do SISMMAC!

HiStórico
Nosso baile foi criado em 2011, no primeiro 
ano da Gestão Novos Rumos – A Alternativa 
de Luta. Ao longo desses sete anos, a come-
moração cresceu e se consolidou como uma 
tradição do magistério municipal. Mais do 
que homenagear o Dia do Professor, nosso 
Baile é uma lembrança permanente de que 
ainda temos que lutar muito para conquistar 
o respeito e a valorização que a nossa catego-
ria realmente merece!

Participe da 
palestra sobre 
o papel do 
pedagogo! 

No dia 23 de novembro, a pedago-
ga Angela Lunedo de Mendonça 

vai ministrar uma palestra sobre “o 
papel do pedagogo e as obrigações 
do poder público na efetivação do 
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA)” na sede do SISMMAC (Rua 
Nunes Machado, 1577). Um café 
será servido às 8h e a palestra terá 
início a partir das 9h.

No desempenho de suas funções, 
o pedagogo se depara com situa-
ções delicadas na escola e CMEIs, 
onde identifica crianças e adoles-
centes que sofrem violência domés-
tica e abuso. E, mesmo realizando 
os encaminhamentos, algumas ve-
zes os órgãos de competência não 
oferecem as respostas necessárias, 
o que pode frustrar o trabalho reali-
zado dentro das unidades. 

Por isso, é necessário aprofundar 
o conhecimento dos meios legais na 
tentativa de buscar soluções para es-
sas situações. Não deixe de participar! 

Confira os critérios de produção dos artigos e participe! 

 o tradicional 
baile é uma 

comemoração em 
homenagem ao dia 

do professor

 o prazo 
de envio dos 

artigos para a 
revista chão 
da escola vai 
até dia 13 de 

novembro

Fotos: Alex Figueiredo e Stephanie Dornelas

SISMMAC

Vem aí a nova revista Chão de Escola!




