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Saúde

Muito professor doente
Todos os meses, 900 professores são afastados 
de suas funções por questões de saúde, no país
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A cada mês, cerca de 900 
servidores da rede pública de 
educação são afastados de 
suas funções regulares por 
tratamento de saúde, doença 
ocupacional e acidente em 
serviço. São, em média, 30 
profissionais, por dia, que 
deixam as escolas e salas 
de aula para cuidar da saú-
de. Esse quantitativo toma 
proporções ainda maiores se 
forem analisados dados dos 
primeiros três meses do ano.

De janeiro a 10 de março 
de 2011, já foram concedidos 
mais de 103 mil dias de licen-
ça. Desse número, quase 30 
mil dias dados a 2.441 pro-
fessores e trabalhadores em 
educação foram motivados 
por problemas relacionados à 
saúde. A situação no quadro 
de profi ssionais da educação 

na rede pública de ensino é 
agravada pela ausência de 
um banco de profissionais 
que possa repor essas au-
sências. Quem também sofre 
com essa situação precária 
são os alunos que, na maio-
ria dos casos, 
fi cam sem au-
las.

P a r a  a 
subsecretária 
de Gestão dos 
Profissionais 
da Educação 
da Secretaria 
de Educação 
do DF, Patrícia 
Lacerda, o número de afasta-
mentos está dentro da média 
de ocorrência nacional, no 
entanto, ainda está muito 
acima do esperado. 

Segundo o presidente da 

Confederação Nacional de 
Trabalhadores em Educa-
ção (CNTE), Roberto Leão, 
o principal fato gerador das 
doenças profi ssionais são as 
condições de trabalho. Salas 
superlotadas, jornada inten-

sa e falta de 
infraestrutura 
se destacam.

Isso, sem 
citar questões 
como baixo sa-
lário e seguran-
ça. Os professo-
res sofrem uma 
s o b r e c a r g a 
muito grande 

e acabam exercendo diversos 
papéis, como de assistente 
social, psicólogo, orientador 
e mediador de confl itos, ana-
lisa Roberto Leão.  
Fonte: Jornal de Brasília via CNTE

Coordenação Política
Ana Denise Ribas de Oliveira (tarde),  Maíra Beloto de Camargo (manhã e tarde) 
e Simeri Ribas Calisto (tarde)

Coordenação de Formação
Aline Chalus Vernick Carissimi, Ângela Maria de Castro (manhã) 
e Rafael Alencar Furtado (tarde)

Coordenação Institucional
Lorici Kuhn Corsi (tarde)

Coletivo de Coordenações
Alda Perpétuo M Sampaio, Alice M do Nascimento Destri, Ana Lorena de Olivei-
ra Bruel, Beatriz S. do Prado Gabardo, Dalva F Zimmermann, Edicleia Regina 
Martins, Fabíola Beatriz Franco de Souza, Glacelise Cordeiro Brites, Juliana de 
Souza, Luciana Szenczuk, Maria Emilia Martins, Regina Klingenfus Scheibe, 
Rita de Cássia G Waldrigues, Rogério Andriano Lau, Silmara Ayres de Carvalho, 
Sueli Chalegre Barbosa e Vanessa Simas.

Conselho Fiscal
Cláudia Maria Daufenbach, Douglas Danilo Dittrich, Jorge Miguel Malheiros, 
Joselis Graciano e Miriam Bialli.

Os membros das Coordenações Política, de Formação e Institucional 
têm liberação para atuar no Sismmac nos períodos dos seus padrões 

Gestão “É tempo de resistir e de conquistar”

www.sismmac.org.br

Fechamento: 17 horas de 21 de março de 2011

A  L e i  M u n i c i p a l 
13.632/2010 que determina 
política antibullying nas es-
colas de Curitiba já está em 
vigor. O texto da lei descreve 
como bullying qualquer prá-
tica repetitiva e intencional 
de violência física ou psicoló-
gica com o objetivo de intimi-
dar, isolar ou humilhar uma 
pessoa ou um grupo. 

As práticas mais co-
nhecidas são as ameaças e 
agressões físicas ou verbais. 
Mas também são considera-
das bullying atribuições de 
apelidos constrangedores e 
humilhantes, comentários 
intolerantes quanto às dife-
renças econômicas, sociais, 
físicas, culturais, políticas, 
morais, de gênero, sexuais 
e religiosas. A lei lembra 
também de atitudes como o 

isolamento proposital de um 
colega pela intriga e dissemi-
nação de boatos.

O município ou as es-
colas particulares deverão 
identificar concretamente 
a incidência da prática de 
bullying, desenvolver planos 
para a prevenção e combate, 
capacitar docentes e equipes 
pedagógicas para seu diag-
nóstico e o desenvolvimento 
de atividades preventivas, 
orientar as famílias de ví-
timas e agressores, entre 
outras ações. 

As ocorrências deverão 
ser registradas pela institui-
ção, descrevendo a agressão 
e as providências tomadas. 
Ao longo do tempo, isto pode-
rá servir de fonte de pesquisa 
para adotar medidas correti-
vas mais adequadas. 

Lei antibullying está em vigor
Município deverá desenvolver planos para 
prevenção e combate e capacitar profi ssionais

O principal 
fato gerador 
das doenças 
profi ssionais são 
as condições de 
trabalho
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Nacional

Defi nição sobre a 
Lei do Piso está próxima

Orientação do jurídico
A assessoria jurídica do Sismmac orienta os professores que já 
reuniram todos os requisitos para a aposentadoria especial a:
1 - Entrar com o pedido junto ao IPMC.
2 - Se em 120 dias (prazo legal máximo) o pedido não for aceito, 
solicitar dispensa das atividades e aguardar em casa.
3 - Se a licença e, depois, o pedido de aposentadoria não forem 
aceitos, procurar o jurídico do sindicato para ingressar com as 
medidas judiciais cabíveis.

Se a ADI cair, a hora-atividade aumenta para 33,3% da jornada

Foi recentemente de ser 
revogado o Decreto 300, que 
tratava da contagem do tem-
po de trabalho na Secretaria 
de Esporte e Lazer para a 
aposentadoria especial.

O decreto foi assinado 
pelo ex-prefeito Beto Richa, 
às vésperas de se afastar do 
cargo para concorrer a gover-
nador do Estado. A medida 
eleitoreira visava o apoio 
desse segmento na campanha 
que se iniciaria.

Passadas as eleições, o 
decreto começou a ser contes-
tado. Diante da ameaça, os 
professores do quadro do ma-
gistério vinculados à SMEL 
se mobilizaram e cobraram 
coerência da administração 
municipal. 

Com a revogação do de-
creto, a direção do Sismmac 

ção de suas funções mudada e 
desenvolvem atividades pró-
prias de professores. Portanto, 
devem ter os mesmos direitos.

O Sismmac também en-
tende que deve ser preserva-
do o direito à aposentadoria 
especial aos professores que 
o adquiriram durante a vi-
gência do decreto. Se o IPMC 
adotar essa lógica, criará 
uma situação discriminató-
ria, reconhecendo o direito 
de alguns, e de outros, não.

continua buscando uma solu-
ção negociada. Nos casos de 
negativa do direito, a ação é 
pela via judicial.

Lei 11.301/2006
Para a assessoria jurídi-

ca do Sismmac, a aposenta-
doria especial é assegurada 
a esses professores desde a 
sanção da lei 11301, em 2006, 
independente do decreto. São 
profi ssionais do magistério, 
estão no mesmo quadro de 
carreira, não tiveram a descri-

Revogação do Decreto 300 
prejudica professores da SMEL

Participe dos coletivos do Sismmac
Para aprofundar temas relacionados a segmentos 

específi cos da categoria e elaborar propostas de ação e de 
reivindicação, o Sismmac tem organizado quatro coleti-
vos. Outros podem ser formados, conforme a a demanda 
da categoria.  neste caso, é só contatar a direção sindical.

Observe as datas e horários e participe!

Coletivo de Aposentados
Os próximos encontros serão em
• 31 de março, quinta-feira
• 28 de abril, quinta-feira
às 14 horas, no sindicato

Coletivo da Diversidade Racial
• 13 de abril, quarta-feira
às 18h30, no sindicato

Coletivo de Educação Física
• 6 de abril, quarta-feira
às 8 horas e às 13h30, no sindicato

Coletivo Pedagógico
• 14 de abril, quinta-feira
às 18h30, no sindicato

Também já pensei...
Pra que sindicato?
Pra que filiar-me ao 

Sismmac?
Pra que participar?
Na dúvida, ainda bem 

pra mim.
Ainda bem para as pes-

soas com quem convivi e 
convivo.

O meu sim às três inda-
gações pesou positivamente 
em nossas vidas.

Lutas?
Muitas.
Muitos desafios para 

qualifi car cada vez mais a 
EDUCAÇÃO

Por Educação podemos 
entender conhecimento, re-
flexões, pensamentos atu-
antes, seres em formação, 
profissionais qualificados, 
respeito à classe, salários, 
estatuto do magistério, plano 
de cargos e carreiras, cons-
cientização e ação social e 

política... Podíamos fi car dis-
correndo sobre os pequenos e 
grandes saltos que já demos 
na caminhada. 

Fomos assertivos. 
Tivemos perdas, tam-

bém, mas, passo a passo, 
continuamos, pois as quedas 
nos fortaleceram e nos iden-
tifi camos cada vez mais com 
a nossa causa.

Às vezes recordamos de 
quantas já foram as mobili-
zações, assembleias, parali-
sações e até longas greves, 
com grandes desgastes.

Este relato é um pouco 
do nosso legado. O Coletivo 
de Aposentados está vivo e 
atuante.

Tínhamos discernimen-
to e sabedoria para adminis-
trar o hoje e o respeito com 
o ontem.

Eunice Turra
Professora aposentada

 Dignidade àqueles que passam pela VIDA 
ensinando a trilha libertadora a gerações”

Aposentados

“Este relato é um pouco 
do nosso legado”

Estava prevista para o 
dia 17 de março a votação da 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4.167 que 
trata da Lei do Piso. Embora 
o item tenha sido retirado da 
pauta, deve voltar em breve 
ao plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Antes de decidir nova 
data, o ministro Cezar Pe-
luso se reuniria em  22 de 
março com os deputados 
da Frente Parlamentar em 
defesa da Lei do Piso para 
debater a questão. A reunião 
seria acompanhada pela di-
reção da CNTE que aprovei-
taria o momento para exigir 
do presidente do STF a data 
precisa do julgamento. Com 
isso, a Confederação poderá 
preparar as atividades em 
frente ao Supremo.

A diretora do Sismmac e 
secretária de Assuntos Jurí-
dicos da CNTE, Ana Denise 

de Oliveira acompanhou a 
sessão. “Esperamos que esta 
questão tenha um desfecho 
o mais breve possível e que 
garanta, além do piso, a 
hora-atividade de 33,33%, 
como está na lei”, afi rma.

O advogado do Sismmac 
Ludimar Rafanhim também 

esteve presente. Quando 
houver julgamento, ele um 
dos juriwstas que fará su-
sutentação a favor da Lei do 
Piso, uma vez que o sindicato 
entrou no processo como 
amicus curiae, um disposi-
tivo jurídico que permite a 
intervenção de terceiros.

O Sismmac participou da defesa da Lei do Piso, no STF
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Magistério

Um padrão em tempo integral é luta nacional da categoria
Com regime de trabalho com dedicação exclusiva a uma só escola e 50% de hora-atividade

A longa fi la de espera no 
Pronto Atendimento do ICS 
é um martírio para servido-
res municipais. A rotina se 
repetiu na manhã de 14 de 
março. Era perto do meio-dia 
e dezenas de pessoas aguar-
davam serem atendidas.

A fila era lenta, pois 
havia poucos médicos para 
atender. Por volta do meio-
dia, para desafogar a fi la, aos 
servidores era recomendado 
procurar o postinho do SUS.

A falta de profi ssionais 
se deve aos baixos salários 
pagos pelo ICS. Há quatro 
vagas de médicos com difi -
culdade de serem preenchi-
das. Para piorar a situação, 
a cada dia novas clínicas e 
profi ssionais pedem descre-
denciamento.

A alternativa aos servi-
dores que precisam de con-
sulta médica é buscar a rede 
conveniada, como os hospi-
tais Cajuru, Nossa Senhora 
do Pilar, Vita, e outros. Mas 
há risco. Se o médico consi-
derar que o atendimento não 
é emergencial, a consulta é 
cobrada. Então, mais seguro 
ao servidor é buscar o Pronto 
Atendimento do próprio ICS.

O ICS passa por séria 

A administração muni-
cipal contratou uma empresa 
de consultoria para reelaborar 
os planos de cargos, carreiras 
e salários da prefeitura. Na 
manhã de 3 de março, técnicos 
do Instituto  Publix reuniram-
se com dirigentes do Sismuc e 
do Sismmac para conhecer os 
problemas que os sindicatos 
apontam para os atuais planos 
do município.

Os servidores já sabem que 
consultorias de recursos huma-
nos têm, por norma, reduzir cus-
tos e aumentar a produtividade. 
Em outras palavras, aumentar 
a exploração sobre os servidores 
e reduzir direitos.

Por este motivo, o Sism-
mac vai fi car atento e convocar 
mobilização para impedir que 
mudanças no Plano de Car-
reiras venham a prejudicar o 
magistério. O PCCV deve ser 
negociado com a categoria, que 
é representada pelo sindicato. 

Os representantes do Ins-
tituto Publix devem apresentar, 
em abril, os relatórios aos sindi-
catos e à prefeitura.

Ao tratar das questões 
do magistério, a direção do 
Sismmac expôs na reunião os 
problemas verifi cados no Plano 
de Carreira. São questões que 
estão na pauta de reivindicações 
e precisam ser corrigidas.

crise. Além dos questiona-
mentos da Agência Nacional 
de Saúde (ANS) e do Ministé-
rio Público, a gestão Lupion 
Neto deixou uma grande 
dívida com prestadores de 
serviços e défi cit mensal de 
R$ 500 mil.

A situação atual do ins-
tituto revela a falta de trans-
parência e democracia. Os 
servidores não são ouvidos 
e acabam sofrendo as con-
sequências pelos atos de 
maus administradores, que 
deixaram dívidas.

Uma exigência da ANS é 

PMC contratou empresa de consultoria 
para remodelar os atuais PCCVs

Sindicatos expõem problemas 
dos planos de carreiras

A luta nacional do ma-
gistério por valorização tem 
como bases salário decente, 
que garanta sobrevivência 
digna, e plano de carreira, 
para evoluir na vida profi s-
sional. 

Um terceiro suporte 
da valorização é o regime 
de trabalho com dedicação 
exclusiva a uma só escola, 
com 50% de hora-atividade.

A proposta é que o/a 
professor/a tenha uma só 
carreira, um só cargo, de-
senvolvido numa só escola. 
Assim é possível elaborar e 
desenvolver trabalhos peda-
gógicos e educacionais bem 

planejados. Fortalece inclu-
sive os projetos políticos-
pedagógicos das escolas.

Em vez de RIT, sepa-
rado do cargo do concurso, 
defendemos um verdadeiro 
regime integral de trabalho, 
com todos os direitos do pla-
no de carreira.

Esta uma bandeira da 
CNTE/CUT possível de al-
cançar. Exemplo vem de 
bem perto. No Paraná, a 
APP-Sindicato lançou a cam-
panha e conseguiu negociar 
com o Estado a dobra de 
padrão de 20h para 40 horas. 
Este processo já teve início.

É um meio bastante efi -

caz para resolver o problema 
da falta de professores. Hoje 
há casos em que pedagogas 
e até diretores precisam en-
trar em salas de aulas.

Como se daria este pro-
cesso na rede municipal, con-
siderando as especifi cidades 
destes professores? 

Na reunião de abril do 
Conselho de Representantes 
o tema será aprofundado. 
Representantes da APP-Sin-
dicato, que exporão como foi 
o processo na rede estadual. 
Será, então, formada uma 
comissão para elaborar uma 
proposta dentro da realidade 
do magistério municipal. 

Servidores pagam alto preço pela crise

Uma delas é a valorização 
pelo tempo de serviço. Nos anos 
90 houve um achatamento nos 
salários, que o Plano de Car-
reira congelou. Outra questão 
que precisa ser revista são os 
critérios para o crescimento na 
carreira, restritivos demais. O 
sindicato defende o crescimento 
automático.

Para corrigir o atual plano, 
é preciso reenquadrar os pro-
fessores que fi zeram graduação 
ou pós antes da aposentadoria, 
mas não tiveram a oportunida-
de de avançar.

Ao pessoal da parte espe-
cial devem ser oferecidas forma-
ção continuada e a possibilidade 
de crescer na carreira. Quem 
trabalha com Educação Espe-
cial deve receber a gratifi cação 
de 50%.

Fizeram parte do debate 
também problemas como a 
impossibilidade de muitos ser-
vidores chegarem ao fi nal da 
carreira, as várias formas de pu-
nições aos servidores que estão 
em licença ou que participam de 
atividades sindicais e as perdas 
de garantias dos servidores que 
têm o cargo transformado.

Os sindicatos também 
apontaram a necessidade de 
políticas de valorização profi s-
sional, incorporação das remu-
nerações variáveis aos salários.

ICS

que até junho o instituto seja 
reformulado funcione num 
novo modelo. O Sismmac 
e o Sismuc reivindicam a 
participação neste processo, 
para que se evitem os erros e 
vícios que o levaram à crise.

O ICS precisa ser uma 
autarquia, pública, para me-
lhor ser fi scalizado. Precisa 
ter transparência, para os 
servidores conhecerem sua 
real situação. Precisa ser de-
mocrático, para os servidores 
participarem da definição 
dos seus rumos. O servidor 
precisa ser respeitado.

Falta de transparência levou ao endividamento do instituto

De 25 a 29 de abril a CNTE/CUT realiza a 12ª Semana Na-
cional em Defesa e Promoção da Escola Pública. Os sindicatos 
fi liados à confederação realizarão atividades em todo o país em 
defesa da Lei do Piso e pela aprovação do PNE, com as emendas 
dos trabalhadores da educação. 

A mobilização se estenderá em maio, com caravanas semanais 
em rodízio, de todo o país, para acompanhar a tramitação do PNE 
no Congresso Nacional; em atividades junto aos parlamentares 
da Comissão de Eduação.

No dia 5 de maio haverá mobilização em Brasília. A CNTE 
pretende reunir 5 mil professores e funcionários de escolas e 
realizar uma vigília de 24 horas pela educação.

Leia mais informações na página 7.

CNTE faz mobilização 
pelo PNE e Lei do Piso
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Campanha Unifi cada de Lutas 2011

O magistério municipal de 
Curitiba tem uma bonita histó-
ria de lutas. Muitas realizadas 
em busca de conquistar direitos 
e outras em resistência para não 
perder o que foi alcançado.

Foi na luta que a categoria 
conquistou na década de 1980 
o Estatuto do Magistério, que 
fi cou conhecido como Estatuto 
Azul, Lei 6761/85, pois esta era 
a cor da capa da publicação. 

Mas logo em seguida foi 
adotado o neoliberalismo como 
política pública, de forma tota-
litária. Foi promovido com uma 
poderosa campanha de mídia, 
que desqualificava qualquer 
crítico ou crítica. O alvo pre-
ferencial foram os servidores, 
que receberam a alcunha de 
marajás e tiveram seus direitos 
duramente atacados.

Seguindo os ditames neoli-
berais, Jaime Lerner revogou o 
Estatuto do Magistério. Acabou 
com o plano de carreira dos pro-

E foi com o magistério na 
rua que em 2007 importantes 
conquistas foram alcançadas. 
Acabaram as diferenças sa-
lariais entre professores das 
Docências I e II. E também o 
doutorado passou a ser conside-
rado para crescimento vertical.

Outro exemplo de conquis-
ta advinda da luta foi o reen-
quadramento de professores da 
Docência II no plano de carreira. 
Muitos professores, inclusive 
aposentados, puderam avançar 
10 referências na tabela. 

E assim, fazemos a luta a 
cada dia. Muito mais precisa-
mos conquistar. E novos direitos 
são alcançados com luta, passe-
atas, manifestação, mas, acima 
de tudo, com  persistência. As 
conquistas não caem do céu, re-
sultam desse trabalho cotidiano 
que o sindicato encaminha e a 
categoria participa. 

Seguindo em frente, vamos 
à luta, por novas conquistas.

Lutar vale a pena
fessores, em 1991. Com isto, os 
anos seguintes foram de muita 
resistência. Pairavam sempre 
sobre a categoria ameaças de 
retiradas de direitos e privati-
zações, inclusive de unidades 
escolares. Nesta onda foram 
terceirizados diversos serviços, 
como a merenda escolar.

Por meio de uma chapa 
laranja, a administração mu-
nicipal tomou o comando do 
sindicato em 91, e a categoria o 
reconquistou sua independência 
no ano seguinte.

Nessa década, os salários 
mal acompanharam a infl ação. 
A falta de PCCS promoveu um 
cruel achatamento na carreira 
do magistério, que repercute até 
hoje. Para resolver isto, a cate-
goria reivindica a valorização do 
tempo de serviço, inclusive aos 
aposentados.

Apesar de todas as difi cul-
dades, avanços foram alcança-
dos, como a lei que regulamenta 

a licença prêmio, entre outras 
reivindicações.

A luta por um novo plano 
de carreiras durou quase 10 
anos e foi vitoriosa em junho 
de 2001 (Lei 10.190). Não foi o 
plano que o magistério sonhava, 
mas era melhor que a situação 

vivida na época. Previa a possi-
bilidade de crescimento vertical 
a quem fazia especialização ou 
mestrado.

Tão logo foi aprovada a lei, 
começou a luta para corrigir 
todas as distorções que o plano 
de carreiras consagrava.

Exemplo de intransigên-
cia com os servidores ocorreu 
na reunião de 18 de março, 
com o Sismuc. Não estava 
prevista a participação do 
Sismmac. O desrespeito foi 
tamanho que os servidores 
se retiraram da negociação.

Na pauta do dia, que 
seria debatida com o Sismuc, 
havia itens de interesse do 
magistério. Observando isto, 
os dois sindicatos haviam 
solicitado por ofício que estas 
questões fossem tratadas em 
30 de março, quando os dois 
sindicatos estarão presentes.

O pedido foi feito com 
mais de uma semana de 
antecedência. A resposta 
veio somente na véspera da 
reunião, com negativa.

O Sismmac e o Sismuc  
dividem uma mesma vaga 
nos conselhos do IPMC e ICS. 
Seria lógico que os temas re-

ferentes aos institutos fossem 
abordados em conjunto. Mas, 
os negociadores menospreza-
ram o bom senso.

A intransigência é re-
veladora. Por que a admi-
nistração municipal quer 
negociar as mesmas reivin-
dicações em separado com 
os sindicatos? Ou o objetivo é 
apenas criar obstáculos (seja 
ele qual for) para impedir 
avanços nas negociações?

Em vários outros mo-
mentos anteriores, ao ser 
solicitado o adiamento de 
algum ponto ou detalhe de 
uma negociação, o sindicato 
foi solicito e compreensivo. 

A postura da adminis-
tração pública reforça que 
somente a mobilização e 
participação do servidor 
rumo às lutas farão chegar 
às conquistas da pauta de 
reivindicações.

Intransigência da PMC 
emperra o diálogo

Representantes do prefeito são intransigentes e não dão qualidade ao debate sobre as reivindicações
Ducci retrocede nas negociações com servidores

Na mobilização de 2007 foi conquistada a equiparação das docências

A administração Lu-
ciano Ducci retrocedeu nas 
negociações deste ano com os 
servidores municipais. 

Para representá-lo, o 
prefeito encaminhou à mesa 
de negociações apenas o seu 
quinto escalão. São pessoas 
que não dão qualidade ao 
debate e são extremamente 
intransigentes.

Eles não têm autonomia 
para negociar. Negam sis-
tematicamente quase todas 
as reivindicações. Se os ser-
vidores refazem a proposta 
para buscar algum acordo, 
esses superintendentes e 
chefes de setores revelam 
que não estão qualifi cados 
ao diálogo. 

Por isto, nas primeiras 
reuniões não foi possível 
avançar nos aspectos impor-
tantes da pauta. De concreto, 
a administração pública 
aceitou audiência para dis-
cutir questões educacionais  
como a proposta pedagógica 
das escolas integrais. Foi o 
máximo que evoluíram.

Nas questões mais fun-

damentais, como o dimen-
sionamento das escolas e 
número de alunos em sala, 
a conversa não avança.

Para dobrar a linha 
dura, só com mobilização. 
Um bom avanço salarial, na 
carreira e nas condições de 

trabalho só será conquistado 
se a categoria participar das 
mobilizações que o sindicato 
convocar.

É preciso fazer barulho! 
Fazer o prefeito deixar de 
lado sua campanha para 
2012 e cuidar dos servidores.
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Prestação de contas

Novembro de 2010
SALDO DO MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO)

Caixa interno
Saldo Bancário
Saldo Poupança
Aplicação CEF
SALDO

RECEITAS DO MÊS
Mensalidades Associados
Outros
TOTAL RECEITA

DESPESAS DO MÊS
Informática
Hospedagem/Hostnet
Internet/Onda
Manutenção
Aquisições
Móveis 
Assessorias e Serviços
Dieese
Honorários advocatícios.
Contabilidade
Locação copiadora
Motoboy
Assinaturas
Auxílios
Diretoria/Alimentação
Bolsa/Estagiária
Diretoria/Transporte
Transporte - assessoria
Aux.  Transp. estagiá
Correio
Contribuições/Doações 
Contr. estatutária/CUT/CNTE
Energia Elétrica/Copel
Encargos
Eventos
Seminários/Palestras
Reuniões/Conselho Rep
Coletivo de Aposentados
Revista Chão da escola
Eventos CNTE
Lanç revista
Funcionários
Salários e aux. transp / férias
Assistência médica
13 Salário
Cursos especialização
Jurídico
Gastos processuais
Sede
Material de consumo
Material de escritório
Manutenção
Aluguel
Condomínio
Imprensa e Divulgação
Jornal/cartazes/folder
Revista Chão da Escola
Telefone
Brasil Telecom
Vivo
Transporte
Transporte
Veículos
Combustível
Desgaste/Combustível
Estacionamento
Seguro Gol
Pedágio
Tarifas Bancárias
TOTAL DESPESAS

Caixa interno
Saldo Bancário
Saldo Poupança
Aplicação CEF
SALDO

Dezembro de 2010

Seu direito

Serão cobradas horas-extras pelos 
sábados trabalhados a mais em 20102.363,27

29.895,62
93.259,82

700,00
126.218,71

46.487,76
2.383,13

48.870,89

33,12
298,45

42,00

502,71
3.052,94

663,00
336,56
973,50

45,12

189,22
991,10
574,80

35,20
158,40

1.015,05
6.574,25

400,00
234,19

8.229,80

4.128,10
269,94
340,00
712,55

2.847,24
909,56

11.507,18
2.504,83
7.852,19

220,00

865,50

169,27
1.046,87

742,00
1.848,52
1.136,96

52,90

1.435,00
4.410,00

822,54
1.644,29

471,60

499,50
25,30

574,00
8,00

760,00
485,23

85,10
19,50

72.693,08

747,28
9.689,42

91.606,03
700,00

101.995,45

SALDO DO MÊS ANTERIOR (OUTUBRO)
Caixa interno
Saldo Bancário
Saldo Poupança
Aplicação CEF
SALDO

RECEITAS DO MÊS
Mensalidades
Outros
TOTAL RECEITA

DESPESAS DO MÊS
Informática
Hospedagem/Hostnet
Internet/Onda
Manutenção
Assessorias e serviços
Dieese 
Honorários advocatícios
Contabilidade
Locação copiadora
Motoboy
Assinaturas
Auxílios
Diretoria/Alimentação
Bolsa/Estagiária
Diretoria/Transporte
Transporte - assessoria
Aux. transp/estagiária
Correio
Contr.estatutária/CUT/CNTE
Doações
Energia Elétrica/Copel
Encargos
Eventos
Seminários/Palestras
Reuniões/Conselho Rep
Paralisações/atos
Revista Chão da Escola
Eventos CNTE
Lançamento revista
Funcionários
Salários e aux. transp
Assistência médica
13 salario
Cursos especialização
Jurídico
Gastos processuais
Sede
Material de consumo
Material de escritório
Manutenção
Aluguel
Condomínio
Diversos
Imprensa e Divulgação
Jornal/cartazes/folder
Revista Chão da Escola
Telefone
Brasil Telecom
Vivo
Transporte
Transporte
Veículos
Combustível
Desgaste/Combustível
Estacionamento
Estar
Manutenção
Seguro Gol
Pedágio
Tarifas Bancárias
TOTAL DESPESAS

Caixa interno
Saldo Bancário
Saldo Poupança
Aplicação CEF
SALDO

747,28
9.689,42

91.606,03
700,00

101.995,45

152.050,34
20.357,16

172.407,50

33,12
268,45
200,00

700,00

502,71
4.685,54
1.326,00

312,08
1.729,50

45,12

186,93
1.122,00

557,70
22,00
61,60

6.769,45
300,00

6.574,25
228,34

15.083,87

1.861,74
682,92
748,50

70,00
2.075,40

700,00

18.902,92
2.504,83
6.594,52

220,00

586,29

40,28
838,70
989,42

1.527,88
1.501,20

2.716,00
7.622,56

839,85
1.601,76

834,50

188,03
248,50
593,00
485,23

18,00
29,00

106.817,95

336,18
76.690,07
71.110,77

700,00
148.500,84

O Sismmac está recebendo docu-
mentação para ingressar com nova ação 
para requerer os valores descontados por 
ocasião da paralisação de 31 de março e 
da greve de 15 a 17 de abril de 2009 e 
não ressarcidos. 

Há vários casos de professores que 
fizeram a reposição dos dias parados 
e receberam por eles. No entanto, não 
obtiveram de volta as gratifi cações de 
Difícil Provimento e da Educação Espe-
cial descontadas.

Este é último grupo que será forma-
do para cobrar este direito. Não haverá 
outro. O prazo para entregar os documen-
tos é até o dia 15 de abril de 2011, às 17 
horas. É necessário marcar horário com 
o Departamento Jurídico do Sismmac.

Os documentos necessários para 
participar da ação são os seguintes: 
- Procuração assinada (no site do Sismmac).
- Cópia do RG e do CPF.
- Contracheque do mês em que teve a 
perda da gratifi cação de difícil provimen-
to ou de educação especial (para aqueles 
que recebiam).

- Contracheque do mês anterior ou se-
guinte ao do desconto, para comprovar 
que foi retirado o pagamento.
- Comprovante da perda do dia de traba-
lho (contracheque).
- Comprovante (contracheque) do mês em 
que receberam o dia de trabalho reposto, 
mas não receberam o difícil provimento 
e/ou gratifi cação de educação especial.
- Contracheque atual.
- Contrato de honorários (site do Sismmac).

Em 2010, as escolas municipais de 
Curitiba utilizaram onze sábados como 
dias letivos. Poderiam ter sido apenas 
quatro, referentes a compensações de 
recessos.

O Sismmac considera que ao traba-
lhar em sete sábados, professores ultra-
passaram a carga de 20 horas semanais 
de trabalho. Sobre isto cabe requerer 
judicialmente o pagamento de hora-extra.

A ação será coletiva, em nome de 
todos os sindicalizados. Não é necessário 
entregar documento. Basta estar fi liado 
ao sindicato, para participar.

A única exigência é incluir no pro-
cesso calendário escolar de cada unidade 

da educação para comprovar quais dias 
foram trabalhados a mais.

O calendário pode ser encaminhado 
ao sindicato por diretor/a, professor/a ou 
representante de escola.

O Sismmac ingressará com somente 
uma ação. As escolas que não apresen-
tarem seus calendários fi carão fora do 
processo.

Prazos
O prazo fi nal para entregar os ca-

lendários escolares ao sindicato é 1º de 
abril, às 17 horas.

1º de abril também é a data para 
quem não é fi liado se sindicalizar e par-
ticipar da ação.

Professores da Docência I que se 
aposentaram sem paridade e sem iso-
nomia foram deixados fora da lei 12348, 
em agosto de 2007. Essa lei promoveu o 
avanço de 10 referências ao pessoal da 
Docência I, e a equiparou a Docência II, 
depois de toda mobilização da categoria.

O Departamento Jurídico do Sism-
mac está formando mais um grupo para 
requerer judicialmente as 10 referências 
a esses aposentados.

Para participar da ação, o interes-
sado deverá entgregar no sindicato a 
seguinte documentação:

• Procuração assinada (disponível 

no site do Sismmac)
• Contrato de honorários (disponível 

no site do Sismmac)
• Cópias do RG e do CPF
• Histórico funcional (solicitar ao 

RH da Prefeitura)
• Ficha fi nanceira de julho/2007 a 

julho/2010 (solicitar ao RH da Prefeitura)
• Último contracheque
• Cópia integral do processo de apo-

sentadoria (solicitar ao IPMC)
Os documentos devem ser entregues 

ao sindicato até 6 de maio de 2011, às 17 
horas. É necessário marcar horário com 
o jurídico, pelo fone (41)3225-6729.

Último prazo para requerer devolução 
de gratifi cações descontadas em 2009

Jurídico forma novo grupo para cobrar 
avanços a aposentados sem paridade

O jurídico do Sismmac conquistou 
mais uma vitória em relação às faltas de 
31 de março e de 15 a 17 de abril de 2009. 
Obteve decisão liminar que benefi cia 35 
professores. Eles repuseram os dias de 
mobilização e de greve. No entanto, como 
a SME havia determinado a reposição 
apenas nas escolas que não garantiram 
o dia letivo, não receberam os dias traba-
lhados. O juiz deliberou pela exclusão da 
falta e de todos os seus efeitos pelo menos 
até o julgamento da ação. 

Nova vitória



7

Nacional

CNTE defi ne metas prioritárias para o PNE
Confederação elaborará emendas para o fi nanciamento e valorização dos profi ssionais da educação

As entidades fi liadas à 
CNTE/CUT estiveram reuni-
das em Brasília, em 24 e 25 
de fevereiro, para debater o 
Plano Nacional de Educação. 
As questões levantadas du-
rante o seminário ajudaram 
a confederação a elaborar tó-
picos que precisam ser deba-
tidos antes da aprovação do 
PNE no Congresso Nacional.

Dentro das 20 metas 
apresentadas no plano, duas 
foram eleitas como funda-
mentais para emendas. Uma 
delas é referente à meta 20, 
que trata do fi nanciamento 
para a educação. Será apre-
sentada emenda para alcan-

çar o mais rápido possível os 
7% do PIB, e depois os 10%. 

A outra meta prioritária 
é a 17, que fala da valori-
zação dos profissionais de 
educação. 

Os debates foram inicia-
dos com uma mesa sobre o 
pacto federativo, que prevê 
a participação dos entes 
federados no processo de 
implementação do PNE. 
Para a educação avançar, é 
preciso consolidar o regime 
de colaboração entre União, 
Estados e Municípios.

O pacto federativo tem 
múltiplas formas de se rea-
lizar. No caso da educação, 

as competências que são 
comuns entre o Estado e 
os municípios precisam ser 
organizadas de modo que se 
tenha uma escola de melhor 
qualidade unitária, superan-
do a desigualdade econômica 
e social, as desigualdades 
das condições de trabalho, 
relativas ao salário ou car-
reira, e também à acessibi-
lidade dos cidadãos a esses 
estabelecimentos escolares.

A deputada e relatora 
na Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos 
Deputados Fátima Bezerra 
participou dos debates. Ela 
diz estar otimista com rela-

Mobilização tenta derrubar projeto que cria creches domiciliares
Os movimentos em de-

fesa da Educação Infantil 
estão em campanha contra 
uma nova proposta levada 
ao Congresso Nacional. O 
deputado federal licenciado 
Luiz Pitiman (PMDB-DF) 
apresentou projeto de lei 
75/2011, que estimula a cria-
ção de creches domiciliares 
para crianças de até 3 anos.

O projeto foi concebido 
como medida para atender 
a um problema social. Bebês 
não têm acesso à educação e 
mães fi cam angustiadas pela 
falta de vagas em creches. 
No entanto, soluções para 
problemas educacionais não 
podem ser paliativas, jogando 
a responsabilidade para as 
famílias. É dever do poder 

público garantir o direito à 
educação infantil pública, 
gratuita, laica e de qualidade.

Na forma como está, o 
PL 75 não atenderá princi-
palmente aos prefeitos que 
não têm compromisso com 
a educação infantil. Em vez 
de construir creches, vão 
estimular que mães transfor-
mem suas casas em creches.

Um dos pontos frágeis 
do projeto é prever capa-
citação de 20 horas para 
as “mães crecheiras”. Esta 
carga está muito longe da 
formação inicial de 2700 ho-
ras de estudo universitário 
de uma professora de edu-
cação infantil e dos cursos de 
formação em serviço que ela 
deve fazer periodicamente. 

Teve início na internet um abaixo-assinado contra o PL 
75/11. A iniciativa é do Mieib – Movimento Interforuns de 
Educação Infantil do Brasil, – com apoio do Feipar (Forum 
Paranaense da Educação Infantil). 

Os documentos assinados on line serão encaminhados às 
comissões da Câmara dos Deputados que analisarão o projeto.

Para deixar o seu apoio, acesse o seguinte endereço: 
www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/8347

O Conselho Municipal 
de Educação convocou para 
abril sua primeira Audiência 
Pública. Será para debater 
normas e princípios para a 
Educação Infantil do Siste-
ma Municipal de Ensino de 
Curitiba. A atividade será  
no dia 19 de abril, das 8 às 
18 horas, no Salão de Atos, 
Parque Barigui, Curitiba. 

A participação da cate-
goria é muito importante. 

No dia 28 de fevereiro, a 
CNTE e mais oito instituições 
de âmbito nacional vinculadas à 
educação decidiram rearticular 
o Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública.

O objetivo é definir por 
consenso posição política fren-
te ao novo Plano Nacional de 

Educação (PNE) para a década 
de 2011-2020.

O Fórum Paranaense em 
Defesa da Escola Pública está 
organizando para o próximo 
mês sua trigésima sessão. A 
data ainda não está defi nida. O 
tema será a efetivação do PNE 
no Paraná.

Entidades rearticulam 
Fórum Nacional da Escola Pública

Educação Infantil

ção às emendas que poderão 
ser feitas no novo PNE. “Nós 
temos uma oportunidade 
ímpar que é aprovar um novo 
plano, que signifi que não só 
consolidar os avanços e as 

conquistas que nós tivemos 
ao longo desses últimos anos, 
mas principalmente avançar 
no que diz respeito à questão 
do presente e do futuro”, diz 
a deputada.

Proposta é paliativa à falta de creche. Retira responsabilidade do poder público e joga para as famílias

Endosse abaixo-assinado contra o projeto

participar.
Para a audiência ser 

pública, deve acolher edu-
cadoras/es, professoras/es, 
pedagogas/os que possam 
apontar problemas e sugerir 
soluções. Não pode se tornar 
uma audiência ofi cial restri-
ta a pessoas indicadas pelas 
chefias para respaldar a 
administração municipal. A 
função da audiência pública 
é fazer o contraponto. 

Só assim a audiência con-
fi rmará seu caráter público 
e os debates representarão 
os anseios e as discussões já 
encaminhadas pelos profi s-
sionais da Educação Infantil.

Mesmo com o conselho 
tendo limitado o número 
de participantes em 350; 
mesmo com o Sismmac e 
o Sismuc tendo recebidos 
apenas 12 convites, todos 
que tiverem interesse podem 

Audiência Pública debaterá a Educação Infantil
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Realidade

Mulheres levam suas bandeiras às ruas
No sábado, 12 de março, foi realizada em Curitiba a Marcha das Mulheres, 
ato estadual para celebrar o Dia Internacional da Mulher

Mulheres de Luta

Margarida Maria Alves foi líder 
sindical rural. Era presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa 
Grande, região canavieira da Paraíba, 
quando foi assassinada a mando de 
latifundiários. Sua morte provocou inú-
meras manifestações dos trabalhadores 
rurais e de grupos de mulheres do Brasil, 
em protesto contra a impunidade dos 
senhores de terras nos atos criminosos.

Margarida destacou-se como lide-
rança dos trabalhadores rurais na luta 
pelos direitos sociais, alguns já conquis-
tados pelos trabalhadores urbanos. Lu-
tou pelo registro do trabalho em carteira, 
pela jornada de oito horas de trabalho, 
13º salário, férias, repouso remunerado.

Empenhava-se na organização dos 
camponeses havia 12 anos, e já fi zera 
muitas denúncias contra os proprietá-
rios rurais. Numa delas, moveu processo 
contra o fi lho de fazendeiro que havia 
espancado uma moradora de suas terras, 
velha e paralítica.

A dedicação e a coragem de Marga-
rida repercutiram na Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag) e em mais 32 sindicatos rurais. 
Seu exemplo possibilitou o início de 
poderosa campanha salarial e a reivin-
dicação de dois hectares de terras para 
as famílias dos trabalhadores rurais 
plantarem roças de subsistência.

Por acreditar na educação como 
forma de transformação, foi uma das 
fundadoras do Centro de Educação e 
Cultura do Trabalhador Rural. Afi rmava 
que as mudanças sociais não dependiam 
só do governo, mas da luta de todos 
para construir uma sociedade justa e 
igualitária.

“Se a gente se isolar, se a gente 
faz uma concentração por aí e outra 
por acolá, se o sindicato é dividido, eles 
tomam a frente porque eles sentem que 
estamos desorganizados. É por isso que 
os poderosos fi cam nos ameaçando, nos 
intimidando e até espionando pra ver 
qual o trabalhador que faz parte do 
sindicato (...) Nós não podemos calar 
diante dessa multidão de famintos e 
injustiçados. Temos que denunciar a 
situação em que estamos. A gente nunca 
vai esmorecer, não queremos o que é de 
ninguém, nós queremos o que é nosso.”

Foi assassinada no dia 12 de agosto 
de 1983. O crime continua impune.
Fonte: Schumaher, Schuma. Brazil, Érico 
Vital. Dicionário Mulheres do Brasil, Zahar, 
2ª edição. RJ, 2001

Margarida Alves
c.1933-1983

Na mobilização de 12 de março, mu-
lheres tabalhadoras rurais divulgaram a 
Marcha das Margaridas, que será reali-
zada em 16 e 17 de agosto, na Esplanada 
dos Ministérios. Com o lema “2011 razões 
para marchar por desenvolvimento sus-
tentável com justiça, autonomia, igualda-
de e liberdade”, a Contag espera reunir 
100 mil mulheres em Brasília. 

A Marcha das Margaridas foi lan-
çada em 2000 e é realizada a cada três 
anos, sempre em agosto, mês em que foi 
assassinada Margarida Alves (leia ao 
lado). Na sua última edição, em 2007, a 
mobilização reuniu cerca de 50 mil.

Marcha das Margaridas

Com concentração na Praça Santos Andrade, mulheres mar-
charam com faixas, bandeiras, batucada de tambores, canções em 
ritmo de protesto e conscientização, pela região central da cidade.  

Mulheres em movimento mudam o mundo!

Principais Reivindicações 
Igualdade de participação nos 
espaços políticos e de poder, 
o fi m da violência contra 
a mulher, direitos sexuais, 
igualdade racial e social, 
políticas públicas em defesa 
da soberania alimentar e da 
agricultura familiar, direito à 
educação e creches, melhores 
salários.

Um dos protestos pedia ao Mi-
nistério Público atitude para 
coibir a exploração sexual que 
se observa pelos “santinhos” 
de prostitutas colocados em 
orelhões


