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Luta pela  
hora-atividade 

e o X Congresso 
movimentam o 
magistério em setembro

expediente
Sindicato doS ServidoreS do MagiStério Municipal de curitiba

Rua Nunes Machado, 1577, Rebouças – Curitiba/PR, CEP. 80.220-070  
Fone/Fax.: (41) 3225-6729  |  Gestão “Novos Rumos - A Alternativa de Luta” (2011-2014)

direção liberada: Andressa Fochesatto, Gabriela Dallago, Gabriel Conte,  
João Antonio Rufato, Patrícia Giovana Rezende, Rafael Alencar Furtado e Siomara Kulicheski

direção que permanece nas escolas: Anella Bueno, Carolina Cunha, Claudiane Pugsley,  
Cristiane Bianchini, Eliete França, Eumar André Köhler, Geny Maria Dallago, Graça dos Santos,  
Izabel de Oliveira, Mara Patrinhani, Milaine Alves Barszcz, Mylena Garcia Deutscher, Nanci Cordova Yasdeck, 
Natalia Gaudeda, Pedro de Alcântara Pereira Neto, Rodrigo de França, Rosana Pilch Carlesso,  
Rosangela Barbosa de Sales, Silmara Carvalho, Suzana Pivato e Wagner Argenton

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

Projeto gráfico, ilustração e diagramação: Ctrl S Comunicação | Simon Taylor (www.ctrlscomunicacao.com.br)

Hora de cobrar  
o que foi acordado!

O mês de agosto acabou e a Prefeitura ainda não 
cumpriu o que acordou em Mesa de Negociação 
quanto à ampliação da hora-atividade. Esse é o 

momento de intensificarmos nossa mobilização nas 
escolas e retomarmos a pressão! A Prefeitura já está 
muito atrasada com relação à ampliação da hora-ati-
vidade e cabe a nós, professores, estarmos atentos e 
cobrarmos aquilo que é nosso direito!

Essa pressão deve começar na escola. Faça o regis-
tro das permanências que é obrigado a perder para aju-
dar na substituição e reúna os colegas para calcular o 
número de professores necessários na sua escola para 
que todos os profissionais do magistério consigam 
cumprir, no mínimo, 6h40 de hora-atividade.

Além da luta pela hora-atividade, a construção do X 
Congresso do SISMMAC também deve movimentar nos-
sa categoria no mês de setembro. O magistério já está 
se preparando, com debate e leitura das teses nos locais 
de trabalho, para 
definir os rumos 
do nosso Sindicato 
no Congresso, que 
será realizado nos 
dias 28 e 29 de se-
tembro. Se a sua 
escola ainda não 
elegeu os delega-
dos que represen-
tarão a unidade 
no evento, essa é a hora de fazer o debate e a eleição! 

Nossas aposentadas também estão mobilizadas para 
seguir contribuindo com a organização do conjunto do 
magistério municipal. Elas já elegeram os delegados que 
representarão o segmento no X Congresso e, em agosto, 
comemoraram o aniversário de 10 anos do Coletivo com o 
Seminário de Aposentados e Pré-Aposentados. Confira 
nesta edição o envolvimento das aposentadas com a luta 
de nossa categoria. Aposentados sim, inativos nunca!

O mês de setembro também promete muita luta 
contra a coerção e assédio moral no local de trabalho. 
Com a proximidade das eleições municipais, temos 
recebido denúncias de chefias que tentam obrigar os 
servidores a fazerem campanha para algum candida-
to. Coerção eleitoral é crime!

Ainda não temos novidade quanto à reposição dos 
dias parados. Nossa ação jurídica ainda não foi analisa-
da pela Justiça e a Prefeitura não informou nem mesmo 
como pretende fazer a reposição do ensino fundamental 
regular. Seguimos fazendo pressão, pois a nossa luta 
é para que essa reposição seja estendida a todos os 
profissionais do magistério, sem distinção!

editorial

PRESTAÇÃO DE CONTAS  Maio/2012

tabela de Vencimentos do magistério
abril/2012 (com 19,56% de reajuste)

a b c d e F g H i

100 946,46 972,92 1.000,16 1.028,17 1.056,95 1.086,57 1.117,00 1.148,26 1.180,41

101 1.213,50 1.247,45 1.282,42 1.318,31 1.355,24 1.393,15 1.432,16 1.472,29 1.513,52

102 1.555,86 1.599,48 1.644,22 1.690,24 1.737,62 1.786,28 1.836,27 1.887,66 1.940,59

103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 0,00 1.434,59 1.474,80 1.516,06 1.558,52 1.602,14 1.647,02 1.693,16 1.740,57

105 1.789,28 1.839,39 1.890,91 1.943,81 1.998,25 2.054,21 2.111,73 2.170,89 2.231,68

106 2.294,15 2.358,37 2.424,46 2.492,32 2.562,09 2.633,79 2.707,60 2.783,40 2.861,34

107-PMI 2.941,46 3.023,83 3.108,50 3.195,52 3.285,01 3.376,99 3.471,53 3.568,74 3.668,68

108-PMI 3.771,40 3.877,00 3.985,55 4.097,14 4.211,86 4.329,79 4.451,04 4.575,68 4.703,78

107 1.251,68 1.286,71 1.322,77 1.359,80 1.397,86 1.437,01 1.477,24 1.518,64 1.561,13

108 1.604,85 1.649,77 1.695,98 1.743,46 1.792,28 1.842,48 1.894,11 1.947,11 2.001,63

109 2.057,70 2.115,35 2.174,53 2.235,42 2.298,06 2.362,37 2.428,53 2.496,53 2.566,41

110 2.638,30 2.712,16 2.788,14 2.866,15 2.946,45 3.028,94 3.113,75 3.200,92 3.290,55

111-PMII 3.382,69 3.477,40 3.574,78 3.674,86 3.777,76 3.883,53 3.992,29 4.104,06 4.218,99

112-PMII 4.337,13 4.458,56 4.583,39 4.711,73 4.843,66 4.979,28 5.118,71 5.262,03 5.409,38

111 1.439,43 1.479,73 1.521,17 1.563,76 1.607,59 1.652,59 1.698,82 1.746,44 1.795,35

112 1.845,61 1.897,28 1.950,42 2.005,01 2.061,15 2.118,86 2.178,20 2.239,19 2.301,90

113 2.366,35 2.432,64 2.500,73 2.570,77 2.642,75 2.716,75 2.792,78 2.871,03 2.951,40

114 3.034,07 3.118,96 3.206,35 3.296,12 3.388,46 3.483,26 3.580,82 3.681,10 3.784,17

115-PMIII 3.890,12 3.999,04 4.111,01 4.226,11 4.344,45 4.466,10 4.591,16 4.719,71 4.851,87

116-PMIII 4.987,71 5.127,37 5.270,94 5.418,53 5.570,25 5.726,22 5.886,54 6.051,38 6.220,80

500 1.655,34 1.701,70 1.749,34 1.798,33 1.848,67 1.900,44 1.953,65 2.008,36 2.064,59

501 2.122,41 2.181,83 2.242,92 2.305,73 2.370,27 2.436,65 2.504,89 2.575,02 2.647,12

502 2.721,22 2.797,41 2.875,76 2.956,29 3.039,04 3.124,15 3.211,62 3.301,55 3.393,98

503 3.489,04 3.586,72 3.687,15 3.790,40 3.896,54 4.005,63 4.117,78 4.233,10 4.351,63

504 4.473,46 4.598,72 4.727,49 4.859,86 4.995,93 5.135,81 5.279,61 5.427,45 5.579,42

505 5.735,64 5.896,23 6.061,34 6.231,06 6.405,53 6.584,88 6.769,26 6.958,79 7.153,64
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prestacao de contas

Saldo do MÊS de abril

Saldo Bancário  840,73
Saldo Poupança  84.302,11
Caixa Interno   856,83
TOTAL   85.999,70

deMonStrativo de receitaS do MÊS de Maio
Mensalidades Associados  113.584,11
Fundo Processual  150,00
Camisetas campanha lutas/2012 90,00
TOTAL RECEITA  113.824,11

deMonStrativo de deSpeSaS do MÊS de Maio
informática
Manutenção do site/Onda  923,82
aquisições
Livros/Revistas   191,69
Computador   456,10
Veículo*   20.000,00
assessorias e Serviços
Dieese   540,41
Honorários Advocatícios  4.122,40
Contabilidade   800,00
Locação copiadora  418,52
Motoboy   1.232,50
Assinaturas   47,33
auxílios
Diretoria/Alimentação  586,00
Bolsa/Estagiária  1.368,40
Diretoria/Transporte  790,40
correios   1.932,84
contribuições/doações  900,00
energia elétrica/copel  309,02
encargos   10.546,28
eventos
Seminários e Palestras  4.880,16
Reuniões/Conselho de Representantes 765,96
Coletivo dos Aposentados  160,13
Paralisações/atos  894,20

Campanha de lutas 2012**  978,00
Funcionários
Salários e auxílio transporte  18.574,83
Assistência médica  3.189,91
Cursos e especializações  1.434,94
Plano odontológico  311,30
Seguro de vida  150,48
Jurídico
Gastos processuais  452,03
Sede
Material de consumo  300,65
Material de escritório  30,70
Manutenção   381,90
Aluguel/IPTU   2.022,50
Condomínio   2.806,42
Cartório   222,49
comunicação
Jornal/cartazes/folders  9.129,57
telefone
Brasil Telecom/0i  108,67
TIM   1.763,01
transporte
Transporte   1.087,85
veículos
Combustível   1.049,99
Desgaste/Combustível  610,10
Estacionamento  1.740,00
Estar   15,00
Manutenção   633,00
Seguro Gol   1.264,13
IPVA/TAXAS DETRAN  560,00
Tarifas Bancárias  45,00

TOTAL DESPESAS  100.728,63

Saldo atual
caiXa interno  594,96
Saldo bancÁrio  14.198,08
Saldo poupanÇa  84.742,30
SALDO TOTAL  99.535,34

*No mês de maio, o SISMMAC comprou mais um carro para facilitar a visita aos locais de trabalho. **Os gastos com a Campanha de Lutas de 2012 foram pagos 
nos meses de fevereiro, março, abril e maio. A prestação foi publicada na edição de abril do jornal Diário de Classe e está disponível no site do SISMMAC.

 depois do 
debate nos 
encontros 
preparatórios 
e nas escolas; 
magistério  se 
prepara para o 
X congresso do 
SiSMMac

Arquivo SISMMAC
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Como eleger 
delegados?
Se a sua escola ainda não elegeu 
representantes para Congresso, 
fique atento; o prazo termina no 
próximo dia 14

A escolha dos delegados deve ser reali-
zada em assembleia, no local de tra-

balho, no horário do recreio ou depois 
do expediente até o dia 14 de setembro. 
Reúna os professores para debater o tema 
do evento e escolher quem representará a 
unidade no Congresso.

O nome dos delegados e dos suplentes 
eleitos deve ser anotado na Ata de Eleição, 
documento que precisa ser entregue, junto 
com a Ficha de Inscrição, na sede do SISM-
MAC ou a um membro da direção do Sindicato 
no próprio local de trabalho, mediante proto-
colo de entrega, até o dia 21 de setembro.

Todos os materiais e documentos ne-
cessários para a eleição dos delegados 
estão disponíveis no site do X Congresso: 
www.sismmac.org.br/congresso

Reta final para a construção 
do X Congresso do SISMMAC
Nos dias 28 e 29 de setembro, magistério decidirá os 
rumos que quer construir para o movimento sindical

Falta menos de um mês para o 
X Congresso do SISMMAC, que 
será realizado nos dias 28 e 29 

de setembro, na Sociedade Univer-
sal. Durante o evento, trabalhadores 
do magistério eleitos no chão da es-
cola, em assembleias realizadas nos 
locais de trabalho e na sede do SISM-
MAC, decidirão os rumos do Sindi-
cato e as linhas prioritárias para os 
próximos dois anos de gestão.

A participação ativa da catego-
ria nas atividades e na definição 
dos rumos do SISMMAC é o diferen-
cial que faz do Sindicato um ver-
dadeiro instrumento de luta. Essa 
é uma lição que experimentamos 
na prática durante a construção da 
nossa Campanha de Lutas. Agora, 
é hora de nos empenharmos para 
construir, juntos, o movimento 
sindical que queremos e seguir 
avançando na reorganização do 
magistério municipal de Curitiba.

O Congresso é o espaço para 
que o magistério opine, debata e 
ajude a definir as posições a serem 
defendidas pelo SISMMAC, assim 
como a forma de organização e sua 
contribuição para a luta do conjun-
to dos trabalhadores. Acompanhe 
as discussões do Congresso e par-
ticipe também da assembleia final 
que decidirá se o SISMMAC deve 
permanecer filiado à Central Única 
dos Trabalhadores (CUT)! Essa de-
cisão é de toda a categoria!

X Congresso  
do sismmaC  
irá definir:

 Posição a respeito da desfiliação 
do SISMMAC da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT);

 Prioridades, princípios e 
bandeiras a serem defendidas 
pela entidade nos próximos  
dois anos de gestão;

 Diretriz para as visitas e para 
a Organização por Local de 
Trabalho nas escolas;

 Papel dos coletivos e  
das reuniões específicas;

 Formação política;
 Política financeira da entidade.

Discussão 
com tempo  
e qualidade 
Além de garantir a 
publicação antecipada 
do Caderno de Teses, 
o SISMMAC também 
realizou Encontros 
Preparatórios com o 
objetivo de qualificar 
a participação do 
magistério

Nos dias 7 e 8 do mês de agosto, 
foram realizados os Encontros 

Preparatórios para o X Congresso 
do SISMMAC. Os debates aconte-
ceram em quatro escolas da rede 
e serviram para estimular as pro-
fessoras e professores a fazerem o 
debate e a elegerem delegados em 
suas unidades de ensino. O objeti-
vo desses encontros preparatórios 
foi qualificar a discussão visando 
garantir que o conjunto do magis-
tério possa decidir, de forma escla-
recida e consciente, quais os rumos 
que devemos trilhar para avançar 
na organização da própria catego-
ria e para contribuir também com 
a luta geral da classe trabalhadora.

As diferentes posições a respei-
to da ruptura ou permanência na 
CUT foram apresentadas no Cader-
no de Teses do Congresso, e deba-
tidas também nos quatro Encon-
tros Preparatórios realizados em 
agosto, nas reuniões do Conselho 
de Representantes e no Coletivo de 
Aposentados. Além disso, a direção 
do SISMMAC também está visitando 
os locais de trabalho para ajudar a 
organizar os debates e para incenti-
var a participação no Congresso.

Não deixe de participar! Ainda há 
tempo de se informar e ajudar a de-
cidir, de forma consciente, os rumos 
do nosso Sindicato. Para conhecer as 
diferentes posições, leia o Caderno 
de Teses disponível na sua unidade 
de ensino e no site do SISMMAC.

 encontros preparatórios serviram para 
estimular o debate e a eleição de delegados 
nos locais de trabalho

Hora da decisao!
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Condições de trabalho  
dos professores de educação Física
A PMC gosta de propagandear que construiu várias quadras cobertas nas escolas. 
Entretanto, esconde o fato de que somente a quadra coberta não garante 
condições adequadas para as aulas de Educação Física. Vejamos alguns fatos:

 Nas diretrizes curriculares são apresentados como conteúdos da área de 
Educação Física os jogos, a ginástica, as lutas, a dança e o esporte. Para 
desenvolver com qualidade e segurança cada um desses conteúdos são 
necessários espaços e materiais adequados. A quadra poliesportiva não dá 
conta de atender a todas essas demandas; 

 A maioria das escolas possui mais de um professor por turno, o que 
significa ter que dividir os espaços para a prática das aulas. Muitas vezes 
é necessário adaptar locais, como corredores, pátios e refeitórios para a 
realização das atividades. Problemas de pele relacionados à exposição ao 
sol são muito decorrentes nesses profissionais;

 Outro problema de saúde comum ao exercício da profissão está relacionado 
à voz. A reivindicação de compra e disponibilização de microfones aos 
professores tem sido uma pauta recorrente e a Prefeitura insiste em querer 
jogar para cada indivíduo uma responsabilidade que é dela.

Qual é o Dia 
do Professor 
de Educação 
Física?
Conselhos Profissionais atuam 
para fragmentar cada vez mais 
o magistério, mas a categoria 
é firme em dizer que o Dia do 
Professor de Educação Física é 
15 de outubro

No dia 1º de setembro muitas professoras e 
professores de Educação Física recebem fe-
licitações pelo seu dia. Mas será que temos 

mesmo o que comemorar nesta data?
Em 1998, também no dia 1º de setembro, é regu-

lamentada a profissão de Educação Física, através 
da Lei 9696/98, que cria também o Conselho Fe-
deral de Educação Física (CONFEF) e os Conselhos 
Regionais de Educação Física (CREFs).

A regulamentação surge como reserva de mercado 
de trabalho e com o objetivo de fiscalizar e discipli-
nar o exercício profissional. Entretanto, a criação da 
Lei e a obrigação de registro no Conselho em nada 
melhoraram as condições de trabalho dos profis-
sionais de Educação Física, que ainda sofrem com 
baixos salários e falta de condições de trabalho, 
independentemente do local onde atuam. 

Cada vez mais, as instituições do Estado criam 
formas para desvincular os professores de Educa-
ção Física do restante do magistério. A mais recen-
te iniciativa é o Projeto de Lei nº 103/2012, que 
tramita no Senado, e tem como objetivo alterar a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O PL prevê a mudança da denominação de quem 
atua com Educação Física na Escola, que passaria de 
“professor” para “profissional” regido pelos CREFs. 
É hora de nos mobilizarmos para combater essas 
políticas que tem como objetivo segmentar cada 
vez mais a categoria do magistério.

O verdadeiro dia do professor de Educação 
Física é o dia 15 de outubro. É nesta data que, 
em conjunto com os demais docentes de todas 
as áreas, celebramos nossos esforços e a impor-
tância da nossa profissão no processo de eman-
cipação humana.

educacao Fisica

Conselhos profissionais 
forçam professores  
a se registrarem
Administrações municipais e estaduais 
contribuem com CREFs e exigem  
registro em editais de concursos

No edital dos últimos dois 
concursos, dos anos de 2009 
e 2010, a Prefeitura Munici-

pal de Curitiba exigiu como requi-
sito para o cargo de professor de 
Educação Física a filiação ao Con-
selho Regional de Educação Física.

Em nossa compreensão essa 
exigência é um desrespeito à pro-
fissão do professor, pois a atuação 
docente é regulamentada pela LDB, 
que não prevê filiação aos conse-
lhos profissionais. 

O SISMMAC levou essa discussão 
para a Mesa de Negociação que acon-
teceu no dia 17 de abril deste ano, 
durante a Campanha de Lutas. Entre-
tanto, a administração se recusou a 
seguir o exemplo de diversas outras 
redes de ensino que já retiraram de 
seus editais essa obrigação, como é 

o caso dos estados do Paraná, Santa 
Catarina e Pernambuco e dos muni-
cípios de Maceió e Feira de Santana.

ações
Em 2009, o Sindicato entrou com 
ação para que fosse derrubada a 
exigência de filiação dos candida-
tos do concurso público ao CREF. 
O SISMMAC também já realizou 
duas campanhas de desfiliação em 
conjunto com o Movimento Nacio-
nal Contra a Regulamentação do 
Profissional de Educação Física 
(MNCR), e continuará na luta pelo 
fim da exigência da filiação no 
Conselho para o professor e pro-
fessora que atuam na rede munici-
pal de Curitiba. Vamos todos jun-
tos e firmes nessa luta em defesa 
de nossos direitos!

 campanha 
de desfiliação 

do conselho 
regional de 

educação Física 
promovida pelo 

SiSMMac e 
MNCR em 2010

 Em 2012, 
a gestão 
novos rumos 
promoveu 
mais uma 
campanha de 
desfiliação do 
creF

Arquivo SISMMAC

Arquivo SISMMAC
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Prefeitura lança 
novo concurso
Apesar de ainda não ter convocado todos os 
professores do concurso anterior, administração 
municipal abre edital de concurso para Docência I

inForme-se!

Pagamento da licença 
prêmio não usufruída deve 
ser solicitado no IPMC
Decreto que regulamenta a lei foi publicado  
em junho e altera local do requerimento

ICS sobrevive à queda 
da compulsoriedade

Graças a mobilização da categoria, até o 
momento apenas 0,0119% dos servidores 
se descredenciaram do Instituto

 Saúde de 
qualidade também 
é uma luta das 
professoras e 
professores da rede

No dia 28 de agosto, a Prefeitu-
ra abriu concurso público para 

Docência I, professor de Matemáti-
ca e educador. Ao todo, são 155 va-
gas para o magistério municipal de 
Curitiba, 150 para professores Do-
cência I e cinco para professores de 
Matemática. As inscrições vão até o 
dia 10 de setembro.

A contratação de mais professo-
res é imprescindível para viabilizar 
o cumprimento dos 33,33% de ho-
ra-atividade e para que possamos 
avançar nas demais reivindicações 
relacionadas às condições de tra-
balho. Entretanto, a forma como a 
Prefeitura tem tratado a questão 
demonstra o descaso com as pro-
fessoras e professores da rede! 

A administração lançou um novo 

concurso sem sequer ter nomeado 
todos os professores aprovados no 
concurso anterior. Além disso, as 
vagas divulgadas agora já poderiam 
ter sido preenchidas se a Prefeitura 
não tivesse criado empecilhos para 
a contratação de mais profissionais 
no concurso realizado no primeiro 
semestre deste ano. 

O edital do último concurso li-
mitava o número de professores 
que poderiam participar de todas 
as fases da seleção. Cerca de 1.500 
pessoas atingiram nota superior 
ou igual a 6,0 – o necessário para ir 
para a segunda fase do concurso –, 
mas apenas mil, com as melhores 
notas, foram classificadas para se-
guir para a etapa seguinte.

Agora, a Prefeitura abre mais um 

concurso, que terá a sua homolo-
gação publicada apenas no final de 
dezembro. Entretanto, se a admi-
nistração tivesse permitido que 
mais candidatos passassem para 
as etapas seguintes, teríamos 
mais professores aptos para se-
rem nomeados já neste semestre.

Mais uma vez, o edital do con-
curso foi produzido “por baixo 
dos panos” e publicado sem que 
a categoria pudesse opinar sobre 
o seu conteúdo ou debater outras 
formas de ampliar a hora-atividade 
ainda em 2012. 

Vamos nos mobilizar e pres-
sionar a administração municipal 
pelo cumprimento dos 33,33% de 
hora-atividade já! Juntos somos 
mais fortes!

 durante 
a campanha 
de Lutas, o 
magistério 
municipal 
reivindicou a 
contratação 
de mais 
professores para 
o cumprimento 
dos 33,33% de 
hora-atividade

Após a decisão judicial que de-
terminou o fim do desconto 

compulsório do ICS no contrache-
que dos servidores, houve uma 
queda na receita de R$ 77.577,478. 
Foram 489 descredenciamentos, 
que representaram 0,0119% dos 
beneficiários. Saiu quem recebia 
os maiores salários e praticamen-
te não utilizava os serviços do ICS, 
pois já possuía outro plano.

O dado, divulgado pelo Conse-
lho de Administração do Institu-
to, reforça a necessidade de se-
guirmos a luta em defesa do ICS. 
Nos últimos meses, realizamos 
inúmeras atividades com o ob-
jetivo de pressionar a Prefeitura  
a investir mais recursos no ICS. 
Nós servidores, passamos anos pagando joia, além 
de parte do nosso salário ter sido descontado todo 
mês para o Instituto. Não vamos abrir mão do ICS. 
Vamos ficar e lutar pelo que é nosso!

Os aposentados que não conse-
guiram usufruir a licença prê-

mio durante a ativa, e ainda não 
protocolaram o pedido, devem 
fazer o requerimento do benefí-
cio pendente junto ao Instituto 
de Previdência dos Servidores do 
Município de Curitiba (IPMC).

A mudança foi publicada no fi-
nal de junho, por meio do Decre-
to nº 926, que regulamenta a Lei 
13.948/2012. Essa lei autoriza o 
pagamento em dinheiro das licen-
ças prêmio não usufruídas por ser-
vidores municipais aposentados.

A partir da data de publicação 
do Decreto, dia 26 de junho de 
2012, o protocolo deve ser feito 
junto ao Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de 
Curitiba (IPMC), e não mais no 
RH da Prefeitura.

Os requerimentos feitos no 

RH da Prefeitura entre a data de 
publicação da Lei e a data de pu-
blicação do Decreto 926/2012 
serviram para interromper a 
prescrição prevista na norma. A 
lei prevê que passado cinco anos 
da aposentadoria o servidor per-
de automaticamente o direito de 
solicitar o pagamento das licen-
ças não usufruídas.

A direção do SISMMAC cobrou 
a Prefeitura sobre a data de iní-
cio dos pagamentos, já que o 
Decreto não traz nenhuma in-
formação a respeito de prazos. 
A administração municipal ain-
da não deu um retorno.

Se você já fez o seu pedido no 
IPMC e teve o requerimento in-
deferido procure o Departamen-
to Jurídico do SISMMAC para 
orientação e para que sejam to-
madas as medidas cabíveis.

Arquivo professores E. M. Prefeito Omar Sabbag

Douglas Rezende
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HORA-ATIVIDADE

A postura assumida pela Prefeitura 
até agora deixa claro que, se qui-
sermos que a ampliação da hora-

-atividade seja garantida a todos, sem 
qualquer redução de direitos, será ne-
cessário que a categoria se mantenha 
informada e mobilizada nas unidades 
de ensino para denunciar as tentativas 
de ataque e fazer pressão. 

O primeiro passo é registrar em ata o 
percentual de hora-atividade que a ca-
tegoria tem direito em cada local e re-
passar essa informação também para o 
Sindicato. Para isso, os professores de-
vem registrar em ata o horário da esco-
la, com todas as turmas, visando tornar 
oficial o tempo destinado à permanên-
cia: se 20%, 29% ou 33,33%.

É preciso registrar também as situ-
ações em que somos obrigados a abrir 
mão da hora-atividade prevista no ho-
rário oficial da unidade para entrar em 

sala por causa da falta de professor. 
Anote na folha ponto, na parte das 
observações, o dia e o horário que foi 
obrigado a abrir mão da hora-ativi-
dade e a entrar em sala de aula para 
substituir outro professor!

Essa anotação serve como instru-
mento de pressão política, visando 
forçar a Prefeitura a garantir condi-
ções de trabalho e profissionais sufi-
cientes para que o direito seja posto 
em prática, com qualidade, e não fi-
que apenas no papel.

O registro também serve como pro-
va jurídica. O SISMMAC tem uma ação 
judicial que reivindica que o percentual 
de hora-atividade que não foi garantido 
pela Prefeitura desde a publicação da 
Lei seja pago como hora-extra. Assim, 
se nossa ação for vitoriosa em todas as 
instâncias, teremos como comprovar 
essas aulas dadas a mais também.

Prefeitura 
descumpre 
acordo sobre a  
hora-atividade
Atraso no cumprimento da  
hora-atividade viola a Lei Federal 
11.738 e é um desrespeito ao 
compromisso assumido com o 
magistério durante nossa greve

Ao contrário do que prometeu e registrou 
em ata durante a nossa greve, a Prefeitu-
ra não cumpriu sua palavra e não colo-

cou em prática todas as ações que garantiriam 
a ampliação da hora-atividade ainda em 2012. 

Entre as ações acordadas, estava a realização 
do concurso para Docência I e a convocação de 
todos os aprovados. Depois de muita pressão, a 
Prefeitura também se comprometeu a abrir no-
vas vagas de RIT, caso o número de aprovados 
não fosse suficiente, e sentar com o SISMMAC 
em reunião, logo após a homologação do con-
curso, para verificar conosco outras “medidas 
adicionais possíveis no exercício de 2012”.

Até agora, passado mais de um mês do 
início do semestre, a Prefeitura não cumpriu 
por completo nenhum dos compromissos as-
sumidos em Mesa de Negociação. Além dis-
so, ao invés de se empenhar para alcançar os 
33,33% em 2012 conforme acordado com o Sin-
dicato, a administração preferiu anunciar para 
o magistério uma nova meta – de apenas 29% 
em 2012 –, que não foi aceita, nem sequer apre-
sentada ao SISMMAC durante as negociações.

O descumprimento do acordo é mais 
um exemplo de que só com mobilização e 
pressão constante do conjunto da catego-
ria conseguiremos fazer com que nossos 
direitos saiam do papel. 

É hora de intensificarmos nossa organiza-
ção, a partir dos locais de trabalho, para mos-
trar à Prefeitura que o magistério municipal 
não irá aceitar de cabeça baixa esse desres-
peito, que desonra todo o processo de nego-
ciação realizado no primeiro semestre.

O direito aos 33,33% de hora-atividade não 
pode ser compreendido como regalia ou con-
cessão da administração municipal. É um di-
reito assegurado em legislação federal desde 
2008 e que deve ser cumprido imediatamen-
te. A Prefeitura tem o dever de garantir esse di-
reito para todos os profissionais do magistério, 
incluindo professores de CMEIs e o pessoal do 
suporte pedagógico que, atualmente, não con-
seguem utilizar nem mesmo os 20% que já são 
lei em nossa cidade desde 1985.

Compromisso assumido realidade

Assumiu o compromisso de contratar todos  
os professores aprovados no concurso para  
Docência I

Até agora, nomeou 600 dos 928 professores 
aprovados no concurso, sem apresentar 
qualquer justificativa para a redução

Afirmou que tomaria todas as medidas para  
que os 33,33% fossem alcançados ainda em  
2012 e registrou em ata que “a cogitação desse 
calendário se estender a 2013 considera tão 
somente a hipótese de não se poder atingir este 
intento ainda em 2012” 

Na prática, tenta adiar a todo custo o 
cumprimento da Lei. Além de entrar com 
recurso na Justiça, também tentou fazer 
com que algumas escolas assinassem em 
ata que aceitam que a hora-atividade seja 
ampliada para apenas 29% em 2012

Registrou em ata o compromisso de apresentar ao 
SISMMAC os dados sobre o número de aprovados. 
Afirmou também que iria buscar “todo o número 
possíveis de RIT disponíveis para avanço da 
implementação da hora-atividade ainda em 2012”

Só depois de o SISMMAC ter enviado  
dois ofícios cobrando explicações e 
exigindo a realização de uma reunião,  
a Prefeitura respondeu e propôs uma  
data no final de setembro

Prometeu, é leI, tem que cumprir!

Cobrar o compromisso com pressão!
 Desde o final do mês de julho, a direção do SISMMAC enviou dois ofícios cobrando 

explicações sobre o descumprimento do acordo. Exigimos que a Prefeitura nos receba 
em reunião para retomar a negociação da hora-atividade. Como primeiro passo, 
estamos fazendo pressão para que sejam nomeados os outros 328 professores 
aprovados no concurso da docência i e também os professores de  
docência ii já aprovados em concursos anteriores.

Caso o número não seja o suficiente, vamos lutar para que a Prefeitura  
cumpra o combinado e amplie também as vagas de RIT visando atender a  
demanda provisoriamente. Para que possamos exigir a quantia correta,  
é necessário que o Sindicato tenha um mapeamento preciso do número  
de professores necessários em cada unidade de ensino. Reúna os colegas  
de trabalho e faça às contas conforme o quadro ao lado! 

Além dessa pressão feita dentro das escolas, é importante que as unidades de 
ensino que ainda não têm os 33,33% de hora-atividade avisem o Sindicato para que 
possamos ter um mapa preciso de como está ocorrendo essa ampliação.

JURIDICO

Ação da hora-atividade segue para 
julgamento em segunda instância
Via jurídica segue como instrumento  
de pressão para acelerar o cumprimento da Lei

Pressão pela implementação da 
hora-atividade começa nas escolas
Registro da hora-atividade e cálculo do número  
de professores necessários são algumas das ações  
a serem construídas a partir do chão da escola

Como fazer o cálculo do 
número de professores 
necessários em  
cada escola

 O cálculo deve considerar o número de 
turmas e o aumento do percentual desti-
nado à permanência, que passa de 20% para 
33,33%. Ao invés de dedicar apenas 4h para 
formação e planejamento, os professores pas-
sam a dedicar, no mínimo, 6h40 por semana às 
atividades extraclasse. Na maioria das escolas, 
onde o período é dividido em quatro aulas, o 
número mínimo de professores é:

 1 professor regente para cada turma 
 1 professor corregente para cada  
3 turmas (4 aulas por semana) 

 1 professor de Educação Física para  
cada 6 turmas (2 aulas por semana) 

 1 professor de Arte para cada  
6 turmas (2 aulas por semana) 

 3 professores de Informática, Biblioteca, 
Literatura, Ensino Religioso ou outra área 
para cada 13 turmas (1 aula por semana) 

 Também passamos a reivindicar 1 
professor de apoio para cada 7 turmas, 
como forma de garantir que os professores 
não precisem abrir mão da hora-atividade 
para cobrir as faltas. Essa reivindicação já é 
realidade nas escolas de 6ª a 9ª ano! 

Depois de obtermos uma vitória 
parcial em primeira instância, 
nosso processo sobre a hora-ati-

vidade segue agora para avaliação do 
Tribunal de Justiça. Nessa segunda ins-
tância, a Justiça irá analisar se mantém 
a decisão que obriga a Prefeitura a corri-
gir a jornada dos professores, garantin-
do 1/3 para hora-atividade, e a fazer o 
pagamento do tempo trabalhado a mais 
em sala como horas-extras.

Também serão analisados os pedi-
dos de recurso apresentados pelo SISM-
MAC e pela Prefeitura. O Sindicato rei-
vindica que o pagamento pelo tempo a 
mais que os professores permaneceram 
em sala de aula seja feito considerando 
como data inicial a publicação da Lei do 
Piso: 16 de julho de 2008. Já a admi-
nistração municipal quer adiar o prazo 
para adequação da Lei e não quer pagar 
nada pelas aulas dadas a mais.

Após o julgamento em segunda ins-
tância, a Prefeitura ainda pode recorrer 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
ou ao Superior Tribunal de Justiça. En-
quanto não se esgotarem todas as possi-

bilidades de recurso, os efeitos práticos 
da sentença permanecem suspensos.

Confira o andamento do processo:

JaNeiro | SISMMAC entra com ação 
contra a Prefeitura, exigindo a ampliação 
da hora-atividade, como prevê a Lei. 

marÇo | Justiça concede liminar, exigindo 
que a Prefeitura cumpra a Lei no prazo de 
60 dias. Liminar é uma decisão provisória 
que é publicada em caráter de urgência, 
antes do julgamento do processo.

maio | Prefeitura consegue derrubar  
nossa liminar.

JuNHo | Sai o julgamento em primeira 
instância (Vara Pública) do processo. A 
sentença determina o cumprimento da 
lei, sem data específica, e o pagamento 
das aulas dadas a mais desde agosto de 
2011 como horas-extras.

JulHo | Prefeitura entra com recurso e 
conquista a garantia de que a sentença não 
pode ser executada antes do julgamento 
final do processo. Isso significa que o 
pagamento das horas-extras só pode 
ser exigido depois de esgotadas todas 
as possibilidades de recurso.
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seminario dos aposentados e pre-aposentados

Saúde, política e direitos  
após a aposentadoria em debate
Atividade ressaltou a importância de se 
preparar para essa nova etapa da vida sem 
abandonar a luta dos trabalhadores

O Seminário dos Aposentados 
e Pré-Aposentados, realizado 
no dia 18 de agosto, promo-

veu um debate sobre saúde, políti-
ca e direitos durante a aposentado-
ria. Inúmeras questões sobre o que 
fazer depois de anos dedicados às 
salas de aula apareceram e, jun-
tos, os professores aposentados da 
rede discutiram formas de continu-
ar lutando e reivindicando direitos 
mesmo fora da escola.

Para a professora aposentada 
em um padrão Eliane Rosa da Cruz, 
a palestra sobre saúde física e psi-
cológica esclareceu alguns dos 
pontos sobre o que fazer após dei-
xar a sala de aula. “Eu me pergunto 
o que eu vou fazer agora que vou 
me aposentar no segundo padrão, 

pois eu deixei a minha vida na es-
cola”. Eliane acredita que espaços 
como o Seminário são fundamen-
tais e deveriam ocorrer com mais 
frequência e conta que pretende 
integrar o Coletivo de Aposenta-
dos do SISMMAC.

Com apenas um ano para se apo-
sentar, a professora Maria Ivonete 
Pevelski, da Escola Municipal São 
Miguel, se interessou pelo aspecto 
jurídico da aposentadoria abordado 
durante o Seminário. “Nós precisa-
mos estar informados sobre os nos-
sos direitos para evitarmos perdas”. 

luta após a aposentadoria
A professora aposentada da Uni-
versidade Federal do Paraná Milena 
Martinez promoveu uma discussão 

 O diário de classe agora possui 
a seção “Quem te viu, quem te 
vê”, que vai contar, 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.

Quem te Viu, Quem te Ve

Luta em defesa do magistério é transmitida 
há três gerações na família Negrão

 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.

 Rosângela se realiza ao ver a filha, terceira 
geração da família, tornar-se professora

Aposentada há dez anos, Rosângela Ne-
grão Doi entrou para a rede municipal 
de Curitiba em 1981, quando já for-

mada em Letras veio de São Paulo em busca 
de melhores oportunidades de trabalho.

Ao longo de mais de 20 anos de magis-
tério, Rosângela deu aula nas escolas Lau-
ro Esmanhoto, Castro, Bela Vista e Eny Cal-
deira – onde se aposentou. 

Sindicalizada desde que entrou na rede, 
Rosângela nunca perdeu uma atividade. 
“Sempre fui sindicalizada porque acredito 
na luta de classes. Eu sempre estive presen-
te por entender que a gente precisa lutar”. 

A professora relembra que logo que en-
trou para a rede municipal, ainda em es-
tágio probatório, no início dos anos 80, 
durante a vigência da Ditadura Militar, 
participou de uma grande manifestação 
por melhores condições de trabalho. “Eu 

não tinha medo de desconto ou punição, ia 
mesmo. Lembro das reuniões na Sociedade 
Operária 13 de Maio. Ninguém quer sair do 
seu trabalho pra bater panela, mas a gen-
te precisava ir, a estrutura das escolas era 
muito precária naquela época”, explica. 

Filha de professora, Rosângela conta 
que a admiração pelos professores aumen-
tava toda vez que algum ex-aluno da mãe a 
reconhecia e vinha elogiar o trabalho reali-
zado. Da mesma forma que a mãe, Rosân-
gela também transmitiu a paixão pela sala 
de aula para a filha Ana Cristina Mayumi 
Negrão Doi, que entrou para a rede munici-
pal de Curitiba no início deste ano. A pro-
fessora conta que incentiva a participação 
de Ana Cristina nas atividades do Sindica-
to. “Ela entrou agora, participou da greve 
e está muito animada com os avanços con-
quistados este ano”.

sobre a participação política e a luta por direitos após 
a aposentadoria. A palestra reforçou a ideia de que, 
mesmo após anos dedicados à educação e ao ensino, a 
luta não acaba quando nos aposentamos.

Para a professora Maria Tereza Cunha, aposentada 
desde 2007, o Seminário resgatou o aspecto político 
da vida após a aposentadoria. “A atividade agregou 
e qualificou os participantes para uma aposentadoria 
mais politizada”. 

O Seminário foi encerrado com a comemoração aos 
dez anos do Coletivo de Aposentadas e Aposentados 
do SISMMAC.

 Seminário reuniu aposentadas e pré-aposentadas 
e comemorou os dez anos do coletivo

Arquivo SISMMAC

Arquivo pessoal
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autonomia frente  
a partidos políticos

 É com essa autonomia que nos colocamos diante das elei-
ções municipais. Apresentamos as reivindicações dos pro-
fissionais do magistério municipal a todos os candidatos a 
prefeito de nossa cidade. No final do mês de agosto, entre-
gamos a todos os comitês a Pauta de Reivindicações que 
foi construída e aprovada em assembleia pela categoria e 
que é válida até o final deste ano. Essa ação foi feita com 
o objetivo de garantir que todos saibam, com antecedência, 
quais são nossas reivindicações e pelo que iremos lutar, in-
dependentemente de quem será nosso patrão e de quais se-
rão seus aliados a partir do ano que vem.

Não temos dúvida de que não são as eleições munici-
pais, e muito menos essa, que mudarão substancialmente a 
vida de nós, trabalhadores. Somente o aprofundamento de 
nossa organização direta, a partir dos locais de trabalho, 
aliada ao aumento de nossa capacidade de mobilização 
coletiva podem proporcionar as mudanças que tanto de-
sejamos. Como diz uma frase de Marx e Engels, muito re-
petida e pouca exercitada por diversas entidades sindicais, 
“a libertação da classe trabalhadora deverá ser obra dos 
próprios trabalhadores”.

Em março, durante nossa greve, tivemos um grande exem-
plo de que só a luta muda a vida. Conquistamos um reajuste 
salarial de 19,56%, barrando uma política de produtividade 
que pioraria nossas condições e relações de trabalho, e o iní-
cio ainda neste ano da implementação dos 33,33% de hora-ati-
vidade na maioria das escolas de Curitiba. Mudanças como 
essas, sabemos, não vêm “de mão beijada” ou de livre e 
espontânea vontade de governos ou parlamentares.

independência frente  
a patrões e governos

 Essa postura nos permite organizar nossas lutas tendo 
como foco central a defesa dos interesses dos trabalhadores, 
com autonomia para questionar e combater as políticas que 
julgamos prejudiciais, sem ter o “rabo preso” com ninguém. 
Se o movimento sindical se atrela e assume compromis-
so com determinadas candidaturas, governos e manda-
tos, acaba por tornar os interesses dos eleitos prioritá-
rios para a organização de suas ações sindicais, inclusive 
prioritários em relação aos interesses e necessidades dos 
trabalhadores que diz representar.

A recente história de nosso país e do atrelamento de prati-
camente todas as centrais sindicais existentes a partidos po-
líticos e seus governos nos dá vários exemplos das terríveis 
consequências desse tipo de relação entre movimento sindi-
cal, partido e seus governos e mandatos. 

Em nosso caso, nosso patrão direto é o governo municipal. 
Independentemente de quem ganhar as eleições deste ano, 
sabemos que a única via para fazer avançar a negociação 
com nosso patrão continuará sendo a mobilização. A nego-
ciação só avança quando a administração vê que estamos 
organizados e prontos para lutar por nossos direitos e re-
sistir aos ataques.

E por isso também que seguimos nos dedicando cada vez mais 
à tarefa central de contribuir na organização direta de nós, tra-
balhadores, e não depositamos maiores esperanças nas eleições. 
Seguimos investindo nosso tempo e energia para a construção do 
X Congresso do SISMMAC, que será realizado nos dias 28 e 29 de 
setembro e definirá o programa de trabalho de nosso Sindicato 
para os próximos dois anos e a nossa desfiliação ou não da CUT.

posicao Frente as eleicoes municipais

Nosso voto é  
na mobilização  
do magistério!
Pautar nossas reivindicações e seguir 
avançando na organização dos trabalhadores

 Sabemos que nessa época eleitoral, os servidores do magistério 
sofrem com os abusos das ditas “autoridades”, de chefias imediatas que 
pressionam os trabalhadores a se dedicarem “voluntariamente” a fazer 
campanha eleitoral para algum candidato a prefeito ou a vereador. 

Com o objetivo de defender os direitos desses trabalhadores, 
a direção do SISMMAC está visitando todos os setores da 
administração no mês de setembro, inclusive o edifício Delta e 
os Núcleos Regionais. Vamos alertar os trabalhadores sobre a 
ilegalidade dessas práticas e colocar o Sindicato a disposição  
para que façam denúncias sobre os casos. 

Informe-se sobre os seus direitos, converse com outros  
colegas de trabalho que também sofrem pressão das chefias  
e denuncie para que possamos tomar as medidas políticas e  
jurídicas cabíveis nesses possíveis casos de assédios e coerções  
morais nos locais de trabalho.

Assédio e coerção eleitoral é crime, denuncie!

Coagir servidores a fazer campanha é ilegal e imoral

À medida que seaproximam as eleições municipais, cresce a importancia
de reafirmar os princípios que – 
desde a campanha que elegeu a 

gestão Novos Rumos – A Alternativa 
de Luta para a direção do SISMMAC 

– apresentamos e defendemos 
incisivamente como fundamentais 
para atuação sindical: autonomia 

frente a partidos políticos e independência frente a patrões e governos.



Giro pela educacao
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 Muito longe de atender às 
reais necessidades da classe tra-
balhadora, o Plano Nacional da 
Educação (PNE) já foi aprovado 
pela Comissão Especial da Câ-
mara dos Deputados e deveria 
ser encaminhado diretamente 
para aprovação do Senado e 
ser sancionado pela presidente 
Dilma. Entretanto, o governo 
apresentou um recurso ao PNE, 
o que revela uma intenção de 
inviabilizar a votação do Plano 
ainda no ano de 2012. 

O PNE prevê que somente em 
2023 os governos federal, estadu-
ais e municipais deverão aplicar, 
em Educação, recursos equiva-
lentes a 10% do PIB. Além de não 
estipular qualquer punição para os 
governantes que descumprirem a 
norma, o texto do PNE abre mar-
gem para que o recurso não seja 
investido diretamente em educa-
ção, mas com possibilidades de 
ir até mesmo para despesas com 
juros, amortizações e encargos da 
dívida da área educacional.

Apesar de ser uma pauta his-
tórica dos movimentos organiza-
dos ligados a educação, algumas 
estimativas mostram que hoje os 
10% do PIB já estão aquém das 
nossas necessidades e esse déficit 
só deverá aumentar até 2023. Ain-
da assim, o governo Dilma conti-
nua a ceder apenas migalhas para 
a educação, enquanto prioriza o 
pagamento da dívida pública, as 
concessões para o ensino privado 
e a ajuda aos empresários.

essa é a hora de nos man-
termos firmes e lutar pelo 
investimento necessário para 
que a classe trabalhadora 
tenha acesso à educação de 
qualidade.

MAgISTéRIO DE ITAPERuÇu EM LuTA 

as professoras municipais reivindicam a incorporação  
da gratificação ao salário e melhores  
condições de trabalho

 O magistério de Itaperuçu, município da Região Metropolitana de 
Curitiba, está mobilizado em defesa dos seus direitos. Em julho, os 
professores municipais tiveram uma gratificação, que corresponde a 
mais de 35% do salário, cortada de maneira arbitrária pela Prefeitura.

Para pressionar e cobrar uma solução por parte da 
administração municipal, cerca de 200 professoras foram à Câmara 
Municipal de Itaperuçu no dia 9 de agosto. 

As professoras também estão com o pagamento do abono de 
férias, que geralmente ocorre no mês de março, atrasado. A categoria 
sofre com condições de trabalho precárias e muitas professoras são 
obrigadas a aumentar ou dobrar a carga horária, sem receber o que foi 
trabalhado a mais como hora-extra.

MARCHA PELA EDuCAÇÃO  
Delegação do sismmaC é composta por  
membros da diretoria e professores da rede

 Promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), a Marcha pela Educação acontece no dia 5 de 
setembro, em Brasília. Com o tema “Piso, Carreira, Jornada e PNE”, 
a Marcha Nacional pela Educação tem como objetivo mobilizar os 
trabalhadores do setor em torno das principais bandeiras da Educação.

O SISMMAC estará presente na Marcha com uma delegação de seis 
pessoas, duas da direção do Sindicato e quatro professores sorteados 
durante o Conselho de Representantes do mês de agosto.

MAIS DE 100 DIAS EM gREvE 
Professores das universidades federais pressionam por 
abertura das negociações por parte do governo Dilma

 No dia 24 de agosto, a greve dos professores das universidades 
federais completou 100 dias. Também no dia 24, o Comando 
Nacional de Greve do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) protocolou na 
Presidência da República a contraproposta elaborada pelos docentes 
e referendada nas assembleias de base.

As negociações estão suspensas desde o dia 1º de agosto, quando 
a Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de 
Ensino Superior, o Proifes, assinou o acordo com o governo.

A entidade, que não tem legitimidade junto à categoria, foi 
criada em 2004 por um grupo político ligado a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) após o ANDES-SN ter se desfiliado da Central. O 
Proifes representa os docentes de apenas sete, das 59 universidades 
federais; sendo que 52 permanecem em greve.

Os docentes em luta pela reestruturação da carreira, melhores 
salários e condições de trabalho viram o Proifes e o governo assinarem 
um acordo que não contempla as reivindicações da categoria. 

A medida tomada pelo Proifes para encerrar a greve nacional 
dos docentes fez com que a sua própria base se voltasse contra a 
Federação. Esse é o caso dos professores da Universidade Federal 
da Bahia, que destituíram a diretoria do sindicato em repúdio às 
práticas antidemocráticas.

APUFPR

Arquivo SISMMAC

Arquivo SISMMAC

 professoras 
fizeram 
manifestação 
para cobrar 
esclarecimentos  
na câmara 
Municipal de 
itaperuçu

DILMA SuSPENDE AMPLIAÇÃO  
DO INvESTIMENTO EM EDuCAÇÃO 
sem atender às reivindicações dos movimentos 
organizados do setor da educação, Pne não deverá 
ser votado em 2012 APUFPR



alem dos muros da escola

Enquanto suspende negociação com 
os servidores e segura investimento em 
educação, governo Dilma lança o maior 
pacote de privatização desde o leilão do 
sistema Telebrás em 1998

governo anuncia 
privatização da 
rede de transportes
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A presidente Dilma Rous-
seff anunciou, no úl-
timo dia 15 de agosto, 

um plano de privatizações 
que visa transferir para a ini-
ciativa privada a construção e 
administração de pelo menos 
cinco portos, 50 mil quilôme-
tros de rodovias, 12 mil qui-

lômetros de ferrovias e cinco 
aeroportos.

O anúncio do chamado 
Programa de Investimento em 
Logística – feito durante uma 
das maiores greves do ser-
viço público federal – deixa 
claro que o governo opta por 
favorecer os empresários, en-

No dia 17 de agosto, a po-
lícia sul-africana atirou 
contra trabalhadores 

da mina de Marikana, que es-
tavam em greve lutando por 
reajuste salarial e melhores 
condições de trabalho. 

Ao contrário dos crimes 
cometidos na época do Apar-
theid, o assassinato dos 34 
trabalhadores negros foi exe-
cutado por policiais negros, 

que estavam sob ordens de 
um governo também negro.

Por trás do massacre, esta-
vam os interesses da compa-
nhia britânica de mineração 
Lonmin, terceira maior pro-
dutora de platina do mundo. 
O governo, que chegou ao po-
der depois de décadas de luta 
contra a segregação étnica no 
país, não hesitou em colocar 
todo seu aparato policial para 

traBalHadores em luta

Para além da cor,  
uma questão de classe
Massacre de trabalhadores sul-africanos 
revela papel desempenhado pelo Estado  
como órgão subordinado à classe dominante

reprimir os trabalhadores e, 
assim, defender os negócios 
da multinacional.

O triste episódio demons-
tra que, para além da cor ou 
etnia, são os interesses an-
tagônicos entre capitalistas 
e trabalhadores que movem 

nossa sociedade. A luta pelo 
fim do Apartheid na África do 
Sul é parte fundamental da 
história de combate à segre-
gação étnica no mundo, mas 
para além dela, a luta maior 
é a de classes e essa não tem 
cor, nem fronteira.

 Luta contra a privatização dos aeroportos marcou o primeiro semestre de 2012

quanto impõe reajustes me-
nores que a inflação para os 
trabalhadores.

Os grandes capitalistas, 
partidos de direita e veículos 
de comunicação da grande 
mídia elogiaram a decisão do 
governo. “É um kit felicidade 
para o Brasil”, comemorou 
Eike Batista. Já o PSDB publi-
cou uma nota parabenizando 
a presidente Dilma Rousseff 
"por ter aderido ao programa 
de privatizações há anos de-
senvolvido pelo partido".

Para evitar críticas, o go-
verno tenta fugir do termo 
“privatização” e utiliza em 
seu lugar a expressão “conces-
são”. Na prática, entretanto, 
as consequências para os tra-
balhadores serão as mesmas: 
o patrimônio, antes público, 
passa a ser administrado por 
empresas privadas com o ob-
jetivo de gerar lucro. No caso 
das rodovias, isso será feito  

através da cobrança de pedá-
gios, por exemplo. 

A principal fonte de finan-
ciamento das ditas “conces-
sões” será o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que empresta-
rá até 80% dos valores envolvi-
dos. Isso significa que os em-
presários utilizarão dinheiro 
público, oriundo do Tesouro 
Nacional, para aumentar seus 
lucros. Além de carência de até 
cinco anos para o início do pa-
gamento, o governo também 
garantirá juros baixos e prazos 
longos, de até 20 anos, para a 
quitação do empréstimo.

É um investimento garanti-
do, feito com o dinheiro e a 
proteção do Estado, que per-
mitirá que megaempresários 
como Eike Batista – o homem 
mais rico da América Latina – 
mantenham suas taxas de lu-
cro nas alturas à custa da ex-
ploração dos trabalhadores.

elogios ao invés de críticas
 Ao invés de denunciar as prioridades do governo e cobrar que 

o dinheiro público seja utilizado em benefício dos trabalhadores, 
a direção da CUT saiu em defesa do Programa de Investimento 
em Logística. No dia em que foi feito o lançamento do pacote, a 
entidade divulgou em seu site uma nota de apoio em que avalia 
como “positivas” as medidas.

Com a desculpa de que é preciso enfrentar a crise e manter o 
emprego, a CUT abandona seus princípios e defende abertamente 
a política de privatização e as Parcerias Público-Privadas (PPPs). O 
discurso de defesa dos empregos, entretanto, não se confirma na 
prática. O Programa de Investimento em Logística não exige qualquer 
contrapartida dos empresários em relação à manutenção e geração de 
empregos ou a qualidade das condições de trabalho nas obras.

Comitê contra privatização da Infraero

AFP



Este espaço é 
destinado para a 
produção artística 
das professoras e 
professores da rede 
municipal de Curitiba. 
Envie seus poemas, 
contos e crônicas para 
o email imprensa@
sismmac.org.br que 
eles serão publicados 
nesta seção.
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caderno de poesia

Segredos
Gavetas fechadas
e portas trancadas...
guardam segredos.
São palavras não ditas
e alguns medos.

Um plano secreto,
um sonho não revelado...
nada de concreto.
Apenas segredo de travesseiro 
guardado para sempre
ou então, passageiro.
A vida tem seu próprio enredo
e viver não tem segredo!

Andrea 
Resende 
Valerio
Professora 
da Escola 
Municipal 
Prefeito Linneu 
Ferreira do 
Amaral

II Baile do        Professor

entRaDa: Cada sindicalizado terá direito 
a três convites, sem custos. Reserve 
o quanto antes os seus convites pelo 

telefone do sismmaC (3225-6729)

20 de 
outubro,  
a partir
das 22h,
na Sociedade 
Universal

música ao vivo 
com a Banda 

Chama e sorteio 
de brindes

loCal: sociedade 
universal (Rua 

Comendador Roseira, 
260. Prado Velho)

Traga a 
família 

e venha 
celebrar o dia 
do professor 
junto com a 

sua categoria!
Foto: douglas rezende


