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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)

É tempo de decisão 
e construção

A organização sindical e a luta devem ser feitas em 
cada ação organizada pelos trabalhadores: pla-
nejando, discutindo, debatendo e encaminhando 

com a categoria. Com esse intuito, nos reunimos para 
realizar o X Congresso do SISMMAC nos dias 28 e 29 de 
setembro. O evento contou com a maior participação dos 
últimos congressos.

Foram dois dias de intensa discussão, aprofundan-
do os temas trabalhados no Caderno de Teses. O debate 
mais disputado ficou por conta da desfiliação do nosso 
sindicato da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A 
posição defendida e construída pela direção do SISMMAC 
foi pela desfiliação da Central, por entender que hoje 
esse não é mais um instrumento da classe trabalhadora, 
como foi em seu surgimento. 

A maioria dos professores presentes na assembleia do 
dia 29 expressou a mesma posição e decidiu que o SISM-
MAC não deve mais estar filiado à CUT. Esse foi mais um 
grande passo na organização de nossa categoria.

Durante o Congresso, o magistério municipal também 
definiu os rumos do sindicato para os próximos anos. 
Além de aprovar o aumento da contribuição mensal de 
0,9% para 1,1%, as professoras e professores também 
aprovaram a forma de utilização do dinheiro que antes 
era destinado à CUT. 

Aproveitamos ainda para tratar nessa edição de ou-
tubro de alguns 
temas importantes 
como as últimas 
informações sobre 
a hora-atividade, 
o Índice de De-
senvolvimento da 
Educação Básica 
(Ideb) e a avaliação 
feita pelos pro-
fessores que esti-
veram na Marcha 
Nacional pela Edu-
cação em Brasília. 

É importante salientar que a administração municipal 
vem mostrando cada vez mais, com sua veia autoritária 
e antidemocrática, suas práticas antissindicais, atacando 
a organização dos trabalhadores. São bons exemplos dis-
so a proibição do sindicato conversar com trabalhadores 
em alguns locais de trabalho, a dificuldade dos delega-
dos em participar do X Congresso e a não liberação do 
segundo padrão para uma diretora liberada do Sindica-
to. Reafirmamos que continuaremos denunciando essas 
práticas e organizando os trabalhadores da educação de 
Curitiba para que possam fazer valer os seus direitos!

Estamos a pouco mais de dois meses do encerramento do 
ano letivo, momento esse de intensificar os debates na ela-
boração e aprovação da Pauta de Reivindicações para o ano 
que vem. Esse mês, damos o pontapé inicial na elaboração 
da nossa Campanha de Lutas! Fique atento para as datas das 
reuniões em que definiremos os próximos passos e venha 
contribuir com sua vivência do dia a dia na escola. 

Mês de outubro é também época de confraterniza-
ção. No dia 20 estaremos reunidos com o conjunto do 
magistério para o II Baile do Professor, que tem como 
objetivo celebrar com a categoria o dia a dia, muitas ve-
zes difícil, vivido em sala de aula. Os presentes poderão 
curtir música ao vivo, com a Banda Chama, e participar 
de um sorteio de brindes.

editorial

PRESTAÇÃO DE CONTAS  Junho/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 Maio
Saldo Bancário  14.198,08
Saldo Poupança  84.742,30
caixa interno   594,96
TOTAL   99.535,34

deMonStrativo de receitaS do MêS de JunHo:
mensalidades associados  114.419,33
Fundo Processual  150,00
camisetas campanha lutas/2012 150,00
TOTAL RECEITA  114.719,33

deMonStrativo de deSpeSaS do MêS de JunHo
informática
manutenção do site/Onda  558,82
aquisiçoes
Livros/Revistas   500,00
Veículo   1.793,33
assessorias e Serviços
Dieese   540,41
Honorários advocatícios  4.122,40
contabilidade   809,00
Locação copiadora  395,92
motoboy   87,00
assinaturas   47,33
auxílios
Diretoria/alimentação  481,00
Bolsa/Estagiária  1.299,98
Diretoria/Transporte  686,40
Transpote - assessoria jurídica 98,80
auxílio Transporte Estagiária  93,60
correios   3.422,40
contribuições/doações  300,00
energia elétrica/copel  306,33
encargos   10.452,02
eventos
Seminários e Palestras  2.373,79
Reuniões/conselho de Representantes 695,31
coletivo dos aposentados  124,55
Paralisações/atos  1.971,10
camisetas campanha Por Que Não? 2.486,00

Funcionários
Salários e auxílio transporte  22.286,68
assistência médica  3.189,91
cursos e especializações  220,00
Plano odontológico  311,30
Seguro de vida  150,48
Jurídico
Gastos processuais  662,04
Sede
material de consumo  29,40
material de escritório  751,69
manutenção   2.710,31
aluguel/iPTU   2.917,50
condomínio   2.206,42
cartório   65,72
comunicação
Jornal/cartazes/folders  2.490,00
telefone
Brasil Telecom/0i  353,09
Embratel   4,15
Tim   1.679,35
transporte
Transporte   590,10
veículos
combustível   928,88
Desgaste/combustível  248,30
Estacionamento  2.029,75
Estar   45,00
manutenção   238,93
Seguro Gol   667,18
iPVa/Taxas DETRaN  559,93
Tarifas Bancárias  69,00

TOTAL DESPESAS  79.050,60

Saldo atual
caiXa interno  795,95
Saldo bancÁrio  34.661,82
Saldo poupanÇa  100.206,40
SALDO TOTAL  135.664,17

A maioria dos 
professores presentes 

na assembleia do dia 29 
expressou a mesma posição 
e decidiu que o SISMMAC 
não deve mais estar filiado 
à CUT. Esse foi mais um 
grande passo na organização 
de nossa categoria”
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 professora apresenta resultados da sua 
dissertação sobre o ideb durante o cr

O resultado do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) foi divulgado em agos-
to pelo Ministério da Educação. Entretanto, ao 

invés desse resultado servir como instrumento de 
avaliação que permite elaborar ações para melhorar a 
qualidade da educação, o que vimos foi o Ideb ser uti-
lizado, mais uma vez, como propaganda da Prefeitura 
e como instrumento de coerção das chefias de núcleo.

Afinal, o desempenho na Prova Brasil e a taxa 
de aprovação são suficientes para medir a quali-
dade do ensino? 

a origem político-pedagógica do ideb 
O Ideb foi criado em 2007 com a intenção de medir a 
qualidade da eduação em cada escola e em cada rede 
de ensino. O Índice é calculado com base na taxa de 
aprovação, medida pelo Censo Escolar, combinada 
com a média do desempenho dos alunos nas ava-
liações nacionais: Prova Brasil (para o ensino funda-
mental) e Saeb (para o ensino médio).

A avaliação não leva em consideração a realidade 
socioeconômica da região onde a escola está inse-
rida. Também não analisa a infraestrutura das uni-
dades, o número de alunos em sala de aula ou as 
condições de trabalho dos professores, focando ape-
nas em critérios quantitativos, que obedecem a uma 
lógica empresarial. 

A partir dos anos 1990, as políticas públicas des-
tinadas à educação no Brasil passaram a sofrer in-
fluência do processo de privatização, que transferiu 
para a iniciativa privada setores antes administrados 
exclusivamente pelo Estado. No caso da educação, o 
principal impacto dessa concepção política é a intro-
dução de uma lógica empresarial dentro das escolas, 
que privilegia as estatísticas e não a qualidade. 

Isso acontece porque a criação do IDEB e o estabe-
lecimento dos critérios avaliados seguem o padrão 
internacional definido pela Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Com o objetivo de submeter a educação aos inte-
resses econômicos e empresariais, essa organização 
estabelece as diretrizes para avaliação da educação 
em todo o mundo, através de um teste padronizado 
chamado PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes, em português). 

O IDEB 
consegue 
medir a 
qualidade  
da educação?
Índice avalia apenas critérios 
quantitativos e desconsidera a 
realidade social e os problemas 
enfrentados no chão da escola

 O conselho de Representantes 
do mês de setembro aprofundou 
a discussão sobre os impactos 
das avaliações meramente 
quantitativas para a qualidade da 
educação pública. 

O debate foi baseado na 
pesquisa realizada pela professora 
Eugênia Vianna Picone em seu 
mestrado. leia mais sobre o 
ideb no artigo publicado na 
revista chão da escola!

discussão sobre o ideb  
na revista Chão de escola

avaliação imposta  
de cima para baixo
Os objetivos educacionais são de-
finidos de fora para dentro, igno-
rando as especificidades culturais 
locais e a elaboração de um pro-
jeto educacional próprio. O Ideb 
pressupõe que o que é valorizado 
pelo PISA é bom para todos, res-
tringindo o currículo, geralmente, 
à leitura, matemática e ciências, 
em detrimento de outras áreas do 
conhecimento que também contri-
buem com a formação humana. 

Outra lógica perversa por trás 
desse modo de avaliação é que ela 
está atrelada à responsabilização 
e à meritocracia. Criam-se metas a 
serem atingidas e aqueles que não 
as cumprem são responsabiliza-
dos. Com isso, a avaliação perde a 
função de diagnóstico da aprendi-
zagem do aluno e da ação do pro-
fessor e torna-se uma ferramenta 
de punição e recompensa.

A qualidade da educação bási-
ca não pode ser medida apenas 
pelo resultado do Ideb! Ela depen-
de de financiamento adequado, 
de professores valorizados e bem 
remunerados, salas de aulas com 
número reduzido de alunos e da 
transformação da realidade social 
onde a escola está inserida. Dian-

te deste quadro, avaliar apenas 
uma variável, o desempenho do 
aluno, como o Ideb faz, é certa-
mente insuficiente.

outra avaliação é  
possível e necessária!
A questão central colocada para 
nós, professoras e professores, é 
impedir que a lógica dos negócios 
e do mercado penetre no âmbito da 
educação e a destrua como possibi-
lidade de emancipação humana.

Devemos utilizar a força da nos-
sa mobilização para pressionar os 
governos locais na construção de 
uma política educacional que seja 
definida a partir das necessidades 
das escolas. A opinião de quem 
está no chão da escola, conhece 
os alunos e a realidade onde a 
unidade está inserida, deve ser 
ouvida e valorizada!

A qualidade no ensino passa, 
sim, por diagnosticar os proble-
mas, mas esse diagnóstico deve 
ser construído por todos os traba-
lhadores que fazem o dia a dia da 
educação, no chão da escola. Esse 
caminho é condição fundamental 
para que a avaliação sirva como 
instrumento de superação dos pro-
blemas que hoje impedem o avan-
ço da qualidade da educação!

debata no chao da escola!

SiSmmac
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Prefeitura confirma a quebra de acordo
Em reunião com 
o magistério, 
administração 
municipal afirma 
que não irá adotar 
novas medidas para 
ampliar a hora-
atividade em 2012

hora-atiVidade

A Prefeitura tornou oficial a 
quebra do compromisso fir-
mado com o magistério so-

bre a ampliação da hora-atividade. 
Em reunião realizada no dia 21 de 
setembro, os representantes da ad-
ministração deixaram claro que não 
há intenção de implementar novas 
ações em 2012 para cumprir o que 
foi acordado com o SISMMAC no 
período de greve.

Não há qualquer justificativa plau-
sível para esse ataque. Existem mais 
de 600 professores, aprovados nos 
concursos de Docência I e Docência II, 
aguardando a nomeação. Mesmo re-
conhecendo a existência dessa quan-
tidade de profissionais em condições 
de assumir uma vaga na rede, a Pre-
feitura afirmou que não pretende 
nomear mais professores este ano, 
seja de Docência I ou Docência II, 
e que não abrirá mais vagas para o 
concurso interno de pedagogos. 

A quebra do acordo, infelizmen-
te, reforça o sucessivo descaso da 
administração com a qualidade da 
educação e com as professoras e 
professores que foram à luta para 
garantir a ampliação da hora-ativi-
dade por entenderem que o tempo 
extraclasse é essencial para melho-
rar a educação dos nossos alunos.

Diante do descaso e da afronta 
aos nossos direitos, não nos resta 
outra saída a não ser a mobiliza-
ção. Vamos continuar mantendo 
a pressão nas escolas e fazendo o 
registro das situações em que so-
mos obrigados a abrir mão da hora-
-atividade na folha ponto! 

É hora de mostrar que o ma-
gistério municipal de Curitiba 
permanece mobilizado em defe-
sa da qualidade da educação e 
que não aceitará de cabeça baixa 
mais esse desrespeito!

A hora-atividade é um tempo 
indispensável para nosso planeja-
mento, estudo e organização do tra-
balho pedagógico a fim de garantir 
melhor qualidade na educação. Não 
vamos abrir mão disso!

mapa da hora-atividade
apesar da propaganda, administração ignora a real situação  
da hora-atividade nas escolas

 Na maioria das escolas, o tempo destinado à permanência 
passou de 20% para apenas 29%. a ampliação da hora-atividade 
está acontecendo, mas a passos lentos, de forma muito distinta 
do que foi prometido pela administração no início do ano. 

além da lentidão, a ampliação também tem sido realizada 
de forma desigual e fragmentada, desrespeitando o direito 
de diversos setores do magistério, como o do pessoal de 
suporte pedagógico e da educação infantil. em seis escolas 
da rede e em todos os CMEIs e CMAEs, a categoria 
continua com a permanência congelada nos 20%.

a porcentagem 
oficial de hora-atividade 
também não tem sido 
respeitada na maioridade 
das unidades. isso ocorre 
porque a Prefeitura 
não contratou mais 
professores para fazerem 
substituição nos casos 
cotidianos de licença 
para tratamento de 
saúde. Quem está no 
chão da escola sabe 
que, quando alguém 
falta, o horário previsto 
não acontece e outros 
professores têm o 
tempo de hora-atividade 
diminuído para atender 
às turmas. 

O professor tem 
direito de se ausentar da 
escola para cuidar da sua 
saúde e não podemos ir 
contra isso! É a Prefeitura 
quem deve disponibilizar 
mais professores, como 
já começou a acontecer 
nas escolas de 6° ao 
9° ano, para que as 
substituições não afetem 
o tempo destinado à 
permanência. Precisamos 
garantir todos os nossos 
direitos, tanto a hora-
atividade quanto a 
licença para tratamento 
de saúde, sem que isso 
implique em problemas 
para a escola. 

O mapa da ampliação 
precisa ser visto, 
portanto, com essa lente: 
essa é a porcentagem 
prevista de hora-atividade 
semanal para a escola 
no caso de nenhum 
professor faltar. é dever 
da prefeitura ampliar 
essa porcentagem para 
33,33% em todas as 
unidades de ensino 
e garantir condições 
adequadas para que 
ela seja cumprida 
independentemente das 
ausências! 

boa viSta
33%  2

29%  21
20%  1

boQueirÃo
33%  3

29%  17
20%  1

caJuru
33%  0
32%  2

29%  18
20%  0

Santa Felicidade
33%  1

29%  17
20%  0

bairro 
novo

33%  1
29%  15
20%  3

portÃo
33%  1

29%  22
20%  0

cic
33%  4
32%  1

29%  18
20%  0

MatriZ
33%  0
29%  6
20%  0

pinHeirinHo
33%  2

29%  24
20%  1

Confira quantas escolas já alcançaram 33,33% de hora-
atividade e quantas ainda estão com 32%, 29% ou 20%

total
33%  14
32%  3 

29%  158
20%  6
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 Em reunião com a direção do SISMMAC,  
Prefeitura tornou oficial o descumprimento do acordo

Promessa para 2013
Mesmo sem ter cumprido o compromisso  
assumido em março, a administração fez  
uma nova promessa na reunião do dia 21

Situação é ainda mais 
crítica nos CMEIs
Falta de pessoal faz com que trabalhadores 
dos CMEIs fiquem sem hora-atividade 

descaso e desculpas 
esfarrapadas da Prefeitura

Confira as desculpas apresentadas  
pelos representantes da administração 
na reunião com o sismmaC

Por que não irão nomear mais professores em 2012:
 Reconheceram que ainda há centenas de professores 

aguardando nomeação para Docência i. Segundo eles, 
perto de 200 pediram final de lista do concurso realizado 
este ano e há ainda professores aptos a assumir que não 
foram nomeados.

com relação aos professores de Docência i, o 
argumento apresentado pela administração para não 
fazer novas contratações foi o de que é preciso manter 
alguns professores na lista de espera para cobrir 
aposentadorias e exonerações. Já sobre os professores 
de Docência ii e os pedagogos, não foi apresentada 
qualquer justificativa.

linha de corte no concurso de docência i:
 Durante a reunião, a secretária de Educação, Liliane 

Sabbag, e a superintendente de Educação, Raquel Simas, 
assumiram que foi uma escolha da administração colocar 
uma linha de corte no concurso, que restringiu o número 
de professores que poderiam chegar até a etapa final. 
Reconheceram que isso foi um erro, mas alegaram que 
não existiria tempo hábil para a realização de todas as 
etapas se não houvesse o corte. 

registro da perda da permanência no livro ponto:
 Deixaram claro que a Prefeitura está incomodada 

com a mobilização dos professores nas escolas e com a 
iniciativa de registrar a perda da hora-atividade na folha 
ponto. apesar do incômodo, não apresentaram qualquer 
impedimento legal para esse registro.

A administração também afirmou que está produzindo 
um documento padrão para fazer o registro da hora-
atividade e que irá chamar o Sindicato para debater a 
proposta. Entretanto, recusaram-se a marcar uma data 
para a apresentação deste documento.

20%, 29% ou 33,33%? 
 Afirmaram que o tempo destinado à permanência 

passou de 20% para 29% em todas as escolas da rede. Nós 
respondemos que isso é falso e apontamos as escolas em 
que os professores ainda estão com 20% de hora-atividade. 
O SiSmmac apresentou também casos de escolas em que 
já existem professores para a implantação dos 33%, mas 
que as direções estão sendo orientadas por seus núcleos 
a não implantar este ano. Segundo a SmE, a escola que já 
tem o número de professores necessários deve implantar 
imediatamente, não existe motivo nenhum para esperar.

Em boa parte dos CMEIs, os pro-
fissionais do magistério não têm 

nem mesmo os 20% de hora-ativida-
de, que já são previstos pela legisla-
ção municipal desde 1985. Por conta 
da falta de pessoal, é comum que as 
trabalhadoras da educação infantil 
sejam forçadas a abrir mão do tempo 
destinado à permanência para subs-
tituir ou ajudar em outra função.

De acordo com a Lei do Piso, to-
dos os Profissionais do Quadro do 
Magistério que estão em contato com 
os alunos têm direito a 33,33% de sua 
jornada de trabalho para o cumpri-

mento da hora-atividade, não apenas 
aqueles que estão nas escolas. 

Na reunião do dia 21 de setem-
bro, as representantes da Prefei-
tura afirmaram que optaram por 
priorizar os professores de escola 
nesse primeiro momento e não au-
mentar a hora-atividade nos CMEIs, 
CMAEs e demais locais de trabalho. 

Vamos por um ponto final nes-
sa segregação! É hora de mostrar 
para a Prefeitura que o trabalho 
realizado na educação infantil 
não é menos importante para 
educação de Curitiba!

Durante a reunião realizada com 
o Sindicato no dia 21 de se-

tembro, os representantes da Pre-
feitura garantiram que cumprirão 
os 33,33% de hora-atividade para 
todos os professores, inclusive de 
CMEIs, no início de 2013. Assegura-
ram que irão nomear, no dia 24 de 
janeiro de 2013, todos os professo-
res que faltam da lista do concur-
so realizado no primeiro semestre, 
que imaginamos que sejam cerca 
de 300 professores, além dos 150 
do concurso em andamento. 

Esquecem, entretanto, que o 
mandato do atual prefeito termina 
em dezembro e que, por isso, suas 

promessas deveriam ser postas em 
prática ainda em 2012. 

Essa é, inclusive, promessa da 
maioria dos candidatos a prefeito 
nessas eleições, que parecem se 
esquecer que a hora-atividade de 
33,33% não é só uma reivindicação 
da categoria; é o mínimo previsto 
em lei federal desde 2008. Cabe 
aos governantes cumprirem a legis-
lação imediatamente para não co-
meterem o crime de improbidade 
administrativa e avançarem na am-
pliação da hora-atividade até atin-
gir a meta de 50%, como defendi-
do pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Educação (CNTE).

Fala, professor! #1
 "No meu cmEi, os 33% de  

hora-atividade não estão sendo 
cumpridos. Questionamos a 
pedagoga, que ligou para outros 
CMEIs da região para verificar como 
está a situação, e obteve a resposta 
de que estão tentando garantir os 
20% e somente para professores, 
infelizmente os educadores não 
têm garantia nem de 20%. É uma 
injustiça que causa conflitos internos. 
Outra preocupação é que muitos 
professores estão saindo dos cmEis 
devido ao não cumprimento da Lei."

Fala,  
professor! #2

 "aqui, educador tem 8h de 
permanência e professor 4h, ou seja, 
20%. Pra garantir o que a Lei prevê, 

precisamos de mais profissionais, 
com este quadro é impossível." 

SiSmmac
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X Congresso

Magistério decide passos 
importantes para o nosso 
movimento
Categoria aprova resoluções 
que reafirmam a necessidade 
de continuar avançando 
em nossa organização, com 
independência e compromisso 
com a luta da classe 
trabalhadora

Mais de 150 delegados participaram efetivamen-
te das discussões e espaços do nosso X Con-
gresso, realizado nos dias 28 e 29 de setembro, 

na Sociedade Universal. Ao todo, cerca de 100 locais 
de trabalho estiveram representados nesse que foi o 
maior Congresso do SISMMAC dos últimos 10 anos. 
Foram dois dias de intensos debates, defesas de posi-
ções e tomada de decisões.

Mesmo com a pressão coercitiva da Prefeitura – que 
se recusou a liberar os delegados eleitos e fez de tudo 
para atacar nosso direito à livre organização sindical 
–, a categoria se organizou e participou efetivamente 
de uma de suas principais instâncias de decisão.

Com disposição para seguir avançando no proces-
so de reorganização do magistério municipal e para 
contribuir também com a luta do conjunto da classe 
trabalhadora, a categoria reafirmou a necessidade 
de priorizar a construção da mobilização a partir 
do chão da escola, com ênfase na organização por 
local de trabalho. As resoluções do X Congresso do 
SISMMAC intensificam o caminho da retomada do tra-
balho de base, através da presença frequente e mais 
qualificada da direção do SISMMAC nas unidades es-
colares, da formação política e da comunicação sindi-
cal. Reforçam também a importância da manutenção 
e desenvolvimento de nossa posição de autonomia 
frente a partidos políticos e parlamentares e da inde-
pendência frente aos governos e patrões.

As propostas aprovadas pela maioria dos congres-
sistas serão publicadas em um Caderno de Resolu-
ções, que orientará o trabalho da direção do SISMMAC 
durante os próximos dois anos de gestão Novos Ru-
mos – A Alternativa de Luta. Em breve, esse docu-
mento de síntese, que já está disponível no site do 
Sindicato, será entregue à categoria, em todos os lo-
cais de trabalho.

Aumento da contribuição  
irá ampliar a capacidade  
de atuação do Sindicato

 Visitas aos locais de trabalho: Em 2012, foram 
mais de 550 visitas às 181 escolas e mais de 300 
visitas aos demais locais de trabalho. Para conse-
guirmos dar conta da proposta de acompanhar 
todos os locais de trabalho com visitas bimes-
trais, teremos que adquirir ao menos mais dois 
carros para o Sindicato.

 Política de Comunicação: Fizemos a reformulação 
do nosso Jornal, que agora conta com mais qualida-
de e mais informação, produzimos materiais espe-
cíficos, panfletos destinados à comunidade durante 
a nossa greve e vídeos para a Campanha Por que 
não? Apesar de já termos melhorado muito, ainda 
podemos avançar com a reformulação do nosso 
site, criação de um banco de dados online e produ-
ção de novos materiais, que dialoguem de fato com 
a categoria e com a comunidade. 

 Ampliação da estrutura: Mudamos para uma 
nova sede, maior e mais adequada para as de-
mandas do Sindicato, mas que ainda é alugada. 
Daremos início a discussão sobre as possibilida-
des de adquirirmos sede própria.

Decisões de assembleias 
encerram X Congresso

Confira algumas das principais decisões  
que orientarão nosso Programa de Trabalho:

Trabalho De base
 Garantir, no mínimo, visitas bimestrais em todos os locais de trabalho 
onde haja ao menos um profissional do magistério e/ou quando solicitado 
pela unidade, buscando atender os dois turnos.

 Reforçar a importância de a Escola ter representante no período da manhã e da 
tarde que participe das reuniões do Conselho de Representantes e se comprometa 
a discutir coletivamente, em seu local de trabalho, os materiais do Sindicato.

 Utilizar todos os meios de comunicação possíveis para dialogar com os 
profissionais do magistério. Sempre informando os fatos, denunciando 
as políticas que agridem nossos direitos, mostrando a realidade de 
trabalhadores de outras categorias, no Brasil e no mundo, contribuindo com 
a formação política da categoria e sugerindo opções de lazer e cultura. 

 Propor um debate permanente sobre como conduzir ações que visem 
a construção de um Plano Municipal de Educação em Curitiba; o debate 
do IPMC; e das pautas prioritárias da Campanha de Lutas, que atendam 
as demandas da nossa categoria. Estas discussões e ações deverão ser 
efetivadas até o fim do segundo semestre de 2013.

ColeTivos e reuniões espeCífiCas
 Seguir potencializando as reuniões específicas, sem perder de vista nossa unidade 
e a defesa da isonomia entre os profissionais do magistério, como forma de 
organizar e mobilizar esses segmentos de acordo com a demanda da categoria. 
Realizar reuniões específicas para debater o plano de carreira do Magistério.

forMação políTiCa (esTuDos) 
 Manter o grupo de estudos quinzenal, com estudo e debate de temas 
gerais (sociedade) relacionando-os com temas específicos (Educação, Saúde, 
Estado, dentre outros), abertos aos trabalhadores de outras categorias, 
inclusive estudantes, com objetivo de nos qualificarmos para a luta. 

 Realizar módulos de formação, seminários e palestras com temas gerais e 
específicos, na sede do sindicato, regionais e escolas. 

Conselhos Da prefeiTura 
 Continuar participando dos conselhos para marcarmos nosso posicionamento 
político diante das pautas debatidas, fazendo questionamentos e levantando 
dados para denúncias que nos ajudem na construção de nossas lutas.

políTiCa finanCeira 
 Ampliar o número de sindicalizados, através de mais campanhas de 
sindicalização nos locais de trabalho, mostrando aos nossos colegas a 
importância de estar sindicalizado para fortalecermos nossa luta.

 Realizar Assembleia com a categoria até dezembro de 2012 para debater 
e avaliar a possibilidade do SISMMAC ter sede própria e encaminhar uma 
política financeira para tal aquisição. 

Com coragem  para organizar a luta  a partir do chão da escola, magistério rompe com a política governista da CUT e reafirma a construção de novos rumos para o  movimento  sindical!

Em assembleias abertas aos sindicalizados, 
magistério aprovou desfiliação da CUT e aumento  
da contribuição sindical

Desfiliação do SISMMAC da CUT

 110 votos (68,32%)  
favoráveis à desfiliação da CUT

 46 votos (28,57%)  
contrários à desfiliação
 05 abstenções (3,11%) 

Aumento da contribuição 
sindical: 0,9% para 1,1%.

A grande maioria dos sindicalizados presentes 
nessa assembleia aprovou a ampliação da con-

tribuição sindical. Para quem recebe o salário base, 
esse aumento será de menos de R$3,00. Individu-
almente isso não representa um grande aumento, 
mas no montante geral fará diferença para a orga-
nização do Sindicato. 

Esse aumento será dividido da seguinte for-
ma: metade (0,1%)  vai para o nosso Fundo de 
Greve e Mobilizações e a outra metade (0,1%)  
vai reforçar o caixa geral do Sindicato.

Convencida e consciente da importância de 
fortalecer a capacidade de atuação do Sindicato, 
a categoria aprovou esse pequeno aumento como 
forma de possibilitar que as visitas aos locais de 
trabalho e a reorganização das lutas do magisté-
rio, ações retomadas pela atual gestão, possam 
ser intensificadas ao longo dos próximos anos. 

O desconto destinado ao SISMMAC continua sen-
do um dos menores, se comparado a outros sindi-
catos. Os professores da rede estadual, por exem-
plo, contribuem com 4,5% do salário inicial para o 
sindicato da categoria (APP-Sindicato). 

A maioria das professoras e pro-
fessores presentes decidiu 

pela desfiliação da CUT, por enten-
der que a Central, fundada a partir 
das lutas da classe trabalhadora, 
burocratizou-se ao longo dos anos 
e hoje age contra os interesses dos 
trabalhadores, por estar atrelada 
aos governos.

A decisão foi tomada após um 
amplo processo de debates, inicia-
do no Conselho de Representantes 
do mês de agosto. Ao longo desses 
dois meses, foram realizados qua-
tro encontros preparatórios nas 
regionais e estudo dos temas do 
Caderno de Teses nas unidades es-
colares, nas reuniões do CR e nos 
espaços de formação, além do de-
bate feito durante o próprio Con-
gresso e assembleia.

Com essa desfiliação, a categoria 
também decidiu que devemos con-
tinuar contribuindo financeiramen-
te e politicamente no processo de 
reorganização da classe trabalha-
dora brasileira, mas não mais pelas 
instâncias burocratizadas da CUT. 

Como demonstração dessa co-
erência, o dinheiro antes enviado 
à burocracia sindical cutista (6,2% 
de nossa receita), poderá ser uti-
lizado para auxiliar diretamente 
a luta de trabalhadores de outras 
categorias e trabalhadores em for-
mação, desde que se pautem por 
princípios que o magistério mu-
nicipal reconhece, cada vez mais, 
como essenciais: trabalho de base 
a partir dos locais de trabalho, for-
mação política, autonomia frente a 
partidos políticos e independência 
frente aos governos e patrões. 

A destinação dessa verba será 
especificada em nossa prestação 
de contas para que a categoria 
possa acompanhar o destino des-
ses auxílios e possa questionar 

sempre que considerar necessário. 
Essa prestação de contas detalha-
da nunca foi realizada enquanto 
essa mesma verba ia para CUT.

Também ficou aprovado que o 
que não for utilizado desse per-
centual (6,2%) deve ser destinado 
ao nosso Fundo de Greve e Mobi-
lizações. Esse Fundo foi inaugu-
rado em abril deste ano, com os 
descontos feitos nos salários da 
diretoria liberada do SISMMAC, 
iguais aos descontos que a catego-
ria sofreu nos dias de nossa greve.

110

46

5

Resultado da votação:

Resultado  
da votação:

 85 votos (60,3%)  
favoráveis ao  
aumento da  
contribuição sindical

 55 votos (39%)  
contrários ao  
aumento

 01 abstenção  
(0,7%)

85
55

1

Fotos: SISMMAC



8   |  informativo do sismmac  |  # 186  |  outubro 2012

Chegou a hora de 
definir nossa Pauta 
de Reivindicações! 

Magistério começa a construir reivindicações 
para a Campanha de Lutas 2013 

D
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Não vai parar a nossa luta!
Truculência e perseguição da Prefeitura reforça 
necessidade de intensificarmos nossa mobilização

As intimidações e tentativas de 
assédio feitas durante a nossa 

greve se tornaram ainda mais auto-
ritárias e truculentas. Com medo da 
força que o magistério possuiu quan-
do se une e vai à luta, a administra-
ção tenta nos enfraquecer através 
do combate ao Sindicato, caçando a 
liberação de diretores do SISMMAC e 
impedindo a participação da catego-
ria em nossas reuniões.

Infelizmente, as práticas antis-
sindicais promovidas pela Prefei-
tura são exemplos de que quanto 
mais forte for a nossa organização, 
mais incomodaremos quem não 
quer, mas deve ser incomodado. 
Devemos enfrentar esses ataques 
com coragem e intensificar a orga-
nização de nossa categoria a partir 

Quais são os problemas que preca-
rizam o trabalho na educação mu-
nicipal e que desvalorizam nossa 

profissão? Como queremos que sejam 
nossas condições de trabalho, plano de 
carreira e nível salarial? São essas ques-
tões que norteiam a elaboração da Pauta 
de Reivindicações de 2013, que será en-
tregue ao novo prefeito durante a nossa 
Campanha de Lutas.

Em outubro, a Pauta de Reivindicações 

de 2012 será enviada a todas as unidades 
para que sejam realizadas discussões nos 
locais de trabalho. Ao longo do mês, as 
professoras e professores da rede poderão 
ler, debater em conjunto e sugerir novos 
itens para serem incorporados na Pauta. 

Após o período para discussão nas es-
colas, serão realizados encontros regio-
nais para reunir todas as sugestões da 
categoria. Nosso objetivo é melhorar o ca-
minho feito na construção da Campanha 

de Lutas deste ano, aumentando a partici-
pação do conjunto do magistério na orga-
nização de suas lutas. As reivindicações 
que serão apresentadas à Prefeitura em 
2013 devem representar, de fato, os an-
seios de quem está no chão da escola! 

A versão final da pauta de reivindi-
cações será debatida e aprovada em as-
sembleia, no final do ano. Participe dos 
debates e da construção das lutas da 
nossa categoria! 

Confira os principais 
ataques à nossa 
organização sindical:

 não liberação das delegadas/os  
para o X congresso do SiSMMac:
Mesmo tendo notificado a Prefeitura com 
muita antecedência sobre a realização do 
congresso, recebemos uma resposta negativa 
com a desculpa de que os professores estariam 
aplicando provas nesses dias. 

 ameaça de não liberar mais as  
professoras e professores para o  
conselho de representantes do SiSMMac
Em alguns dos núcleos, a resposta das chefias 
à mobilização do magistério foi a ameaça de 
proibir a liberação das professoras e professores 
que representam suas escolas no conselho de 
Representantes.

 não liberação do segundo padrão da diretora 
andressa Fochesatto para atuar no Sindicato
com a desculpa de que precisava “priorizar a 
implementação dos 33,33% de hora-atividade”, a 
Prefeitura se recusou a liberar nossa companheira 
andressa para exercer seu mandato integralmente 
no Sindicato. com isso, a administração não 
respeita a decisão do conjunto do magistério na 
escolha de seus representantes para exercerem 
o mandato sindical, direito esse reconhecido 
inclusive em nossa constituição Federal.

 impedimento da entrada do  
Sindicato em algumas escolas
mesmo sabendo do problema há algum tempo, 
a Prefeitura ainda não se dignou a responder, e 
muito menos a reverter, essa prática antissindical 
que algumas chefias de núcleo incitam, 
principalmente no núcleo da matriz.

dos locais de trabalho, com forma-
ção política, autonomia frente a 
partidos políticos e independência 
frente a patrões e governos. 

Só a nossa organização pode 
fazer frente à histórica retirada 
de nossos direitos e precarização 
de nossas condições de trabalho 
e carreira!

repúdio às práticas 
antissindicais da prefeitura
O X Congresso do SISMMAC apro-
vou uma moção de repúdio às prá-
ticas antissindicais cometidas pela 
administração municipal.

O direito de se organizar em 
sindicatos, com autonomia para 
definir de que forma isso será fei-
to, é assegurado pela Constituição 
Federal de 1988 e pelas conven-
ções assinadas pelo Brasil junto à 
Organização Internacional do Tra-

balho (OIT). A Prefeitura comete 
uma prática antissindical 

quando, ao se ver 
confrontada pela 
insatisfação e mo-
bilização dos tra-
balhadores, tenta 
reprimir e silenciar 
os trabalhadores.

Chega de tanta 
truculência e des-
caso com a edu-
cação!

organizacao do magisterio
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Fique de olho!

 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

 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.

 Similda contou com o apoio de alunos 
e colegas para superar o câncer

Dedicação que 
permanece mesmo 
após a aposentadoria

Longe das salas de aula, a professora 
Similda ainda contribui na formação 
escolar dos filhos de seus alunos

Mesmo após a aposentadoria, Similda 
Coelho de Almeida ainda é consul-
tada como professora pelos seus ex 

alunos e filhos. A papelaria que mantém no 
bairro onde deu aula por muitos anos é local 
de constante visita de quem busca conselho 
da professora que dedicou mais de 30 anos 
à educação pública.

“Eles sempre aparecem por aqui, ainda me 
pedem ajuda para lidar com a educação dos fi-
lhos, conselhos sobre o que fazer quando não 
estão indo bem em alguma disciplina. Eu acho 
bom, continuo acompanhando o crescimento 

deles mesmo fora da sala de aula, sinto como 
se fosse uma extensão do meu trabalho”, conta.

Similda entrou para a rede municipal de 
Curitiba em 1989. Desde então, trabalhou 
nas escolas Vila Verde (atual América Sa-
bóia),  Ditmar Brepohl, Maria do Carmo Mar-
tins e no CEI Heitor de Alencar Furtado.

No início dos anos 2000, Similda enfren-
tou um câncer agressivo que a afastou do 
chão da escola. Ela conta que foi um perío-
do bastante difícil da vida e só com o apoio 
da família, amigos e amigas da escola e dos 
alunos foi possível enfrentar a doença. “Tive 
câncer de mama. Esse período que fiquei 
afastada só não foi mais difícil porque eu 
podia contar com os meus colegas e alunos”.

Após ter superado o câncer, Similda teve 
que trocar as salas de aula pelo Farol do Sa-
ber, o que de nenhuma maneira a entristeceu, 
já que conseguia manter o contato com os 
alunos, auxiliar em trabalhos escolares e re-
comendar livros. “Eu adorava dar aulas, mas 
o trabalho no Farol foi bastante gratificante, 
nós tínhamos vários projetos desenvolvidos 
com os alunos”, relembra a professora.

arquivo pessoal

A expectativa dos participantes 
era reunir o maior número 

possível de trabalhadores do se-
tor da educação de todo o Brasil 
na Marcha pela Educação, organi-
zada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) e pela Central Única dos 
Trabalhadores. Entretanto, não 
foi isso que a delegação do SISM-
MAC pode conferir no dia 05 de 
setembro, em Brasília. Após o re-
torno, os professores da rede que 
participaram da Marcha fizeram 
uma avaliação da atividade.

Um movimento que, segundo o 
presidente da CNTE, Roberto Leão, 
seria um “alerta para as autori-
dades saberem da capacidade de 
mobilização dos trabalhadores do 
Brasil”, para a delegação do SISM-
MAC, não cumpriu os objetivos de 
chamar a atenção das autoridades 
e denunciar o descaso sofrido pela 
educação pública brasileira.

Por não ser construída efetiva-
mente nos locais de trabalho, a ma-
nifestação não teve representativi-

dade significativa de profissionais 
da educação. É preciso reavaliar o 
real papel dessas manifestações 
nacionais que não reúnem mais a 
massa dos trabalhadores e que ge-
ralmente significam um grande es-
forço no deslocamento dos traba-
lhadores e um gasto para as contas 
do sindicato. Vamos construir a 
partir dos locais de trabalho!

Desde o início do segundo semestre de 2012, o SISM-
MAC tem se reunido com as pedagogas de CMAEs 

e as professoras da Educação Especial para discutir as 
condições de trabalho dessas profissionais da rede. 
Há um decreto que regulamenta o trabalho pedagógi-
co, entretanto a norma deixa em aberto um leque de 
tarefas no item “atividades correlatas", que se trans-
formaram em sobrecarga de trabalho e comprometem 
a qualidade do apoio pedagógico e a concretização do 
Projeto Político Pedagógico.

O grupo formado durante as reuniões convocadas pelo 
SISMMAC já participou de uma discussão com a Secreta-
ria Municipal de Educação (SME) no mês de setembro e 
irá reavaliar e redigir o Decreto que norteia as atividades 
das pedagogas nas unidades escolares e de atendimento 
especializado. O grupo de trabalho conta com represen-
tantes de cada CMAE, que deverão estudar o Regimento 
de funcionamento dos CMAEs, encaminhado pela SME, a 
fim de discutirmos as atribuições das pedagogas.

Se o seu CMAE ainda não tem uma representante 
no grupo, vale a pena se reunir e nomear uma ou mais 
pedagogas para participarem das discussões. Vamos 
juntos construir nossa pauta de reivindicações e 
buscar avançar nas conquistas!

Pedagogas de Educação 
Especial formam  
grupo de estudo
O grupo discutirá as atribuições das 
pedagogas e a sobrecarga de trabalho

Marcha pela Educação  
é pouco expressiva
Apesar de concentrar 10 mil pessoas, o movimento 
não reuniu a base dos trabalhadores da educação

 Manifestação não chega a reunir  
a base dos trabalhadores do setor

cNTE
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 Após 120 dias de paralisação, docentes das universidades federais suspendem greve

Douglas Rezende

Técnicos das 
universidades 
encerram greve

Trabalhadores pressionaram  
governo do estado a encaminhar 
projeto de lei de reestruturação do 
plano de cargos e salários à Alep

Os servidores técnico-administrativos 
das universidades estaduais do Paraná 

realizaram uma paralisação de mais de 10 
dias no mês de setembro. Os trabalhadores 
da Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná (Unioeste), da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) e da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) reivindicam reajuste 
salarial, que varia de 6% a 35%, e reestrutura-
ção do plano de cargos e carreiras.

Como consequência da greve, o governo 
do estado assumiu o compromisso de enca-
minhar para a Assembleia Legislativa do Pa-
raná (Alep), o projeto de lei de reestruturação 
do plano de cargos e salários da categoria até 
o dia 19 de outubro. Caso não cumpra com 
o acordo, os servidores técnico-administrati-
vos prometem novas paralisações.

Trabalhadores  
da educação 
federal encerram 
a maior greve da 
história do setor
A paralisação, que durou quatro 
meses, mobilizou os professores 
das universidades federais e 
impulsionou greves nos demais 
setores do serviço público federal

A maior greve da história do setor da educação foi 
suspensa no dia 17 de setembro, após quatro me-

ses de paralisação. A decisão unificada foi tomada 
pelos docentes das universidades e institutos fede-
rais em assembleias de base após a avaliação de todo 
o processo de greve feita pelo Comando Nacional de 
Greve dos professores.

Como conquista de todo o processo de paralisa-
ção, o Sindicato Nacional dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior (Andes-SN) aponta a própria 
articulação e mobilização nacional do setor da edu-
cação federal. O movimento conseguiu expor para a 
população, mesmo com a mídia burguesa atuando 
contra, a situação precarizante do atual modelo de 

Professoras 
elaboram Pauta 
de Reivindicações 
para a primeira 
Campanha Salarial 
da categoria

As professoras e profes-
sores do município de 

Itaperuçu saíram às ruas 
no dia 1º de setembro 
para conversar com a co-
munidade, explicar o que 
é o Movimento Despertar, 
quais são as principais rei-
vindicações do grupo e co-
letar assinaturas em apoio 
à luta do Magistério. 

O SISMMAC esteve pre-
sente em apoio ao movi-
mento que surgiu em julho 
deste ano, quando profes-
soras que tiveram R$246,00 
de seus salários cortados 
sem qualquer aviso prévio 

expansão do ensino superior no 
Brasil, o descompromisso do go-
verno com a educação pública e, 
ao mesmo tempo, seu compromis-
so com os grandes empresários. 

O movimento paredista chegou 
a ter a adesão de 58 das 59 univer-
sidades federais do país. Os pro-
fessores universitários reivindica-
ram a reestruturação do plano de 
carreira de acordo com estudo rea-
lizado pelo Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensi-
no Superior (Andes-SN), reajuste 
da inflação e aumento salarial. 

A intransigência do governo 
mostrou de que lado está, ao lado 
da classe dominante, e porque op-
tou por fingir que a paralisação 
nacional no serviço público fede-
ral não estava acontecendo. Atra-
sou ao máximo as negociações e 
pouco ouviu as reivindicações 
dos trabalhadores. A presidente 

Dilma e os ministérios responsá-
veis mantiveram a desestrutura-
ção da carreira e não atenderam 
as reivindicações por melhorias 
nas  condições de trabalho. Além 
disso, durante o processo, o go-
verno do PT e o seu braço no mo-
vimento sindical dos professores 
universitários, o Proifes, forjaram 
um acordo para enfraquecer a luta 
dos trabalhadores da educação. O 
Proifes é uma Federação ligada à 
CUT criada para fragmentar a luta 
dos docentes em 2004.

 A greve mostrou que os trabalha-
dores precisam ficar atentos e se co-
locar em luta para não perderem di-
reitos. Apesar de a pauta central de 
reestruturação do plano de carreira 
não ter sido atingida, a paralisação 
evidenciou a insatisfação da catego-
ria e o potencial de mobilização des-
se setor que parou por cerca de 120 
dias. A luta é justa e necessária!

Movimento Despertar 
ocupa as ruas de Itaperuçu

se colocaram em luta e procuraram a nossa ajuda.
As trabalhadoras e trabalhadores consegui-

ram reunir mais de 600 assinaturas. O abaixo-
-assinado foi entregue à administração munici-
pal no dia 14 de setembro, em audiência com o 
prefeito e o secretário de Educação. 

Também durante o mês de setembro, o Movi-
mento Despertar elaborou a Pauta de Reivindicação 
para a primeira Campanha Salarial da categoria, que 
foi apresentada ao prefeito no dia 1º de outubro.

 Movimento despertar vai às ruas e conversa com a 
população sobre as reivindicações da categoria

a
PU

FP
R
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Tramita no Congresso Nacional um pro-
jeto de lei que visa regulamentar o arti-

go 37 da Constituição Federal, que assegu-
ra o direito de greve para o conjunto dos 
servidores públicos. A proposta, de au-
toria do senador Aloysio Nunes (PSDB), 
tem como objetivo limitar as greves no 
setor público, impondo restrições que, 
na prática, proíbem esse direito.

Além do senador, a proposta conta tam-
bém com o apoio da presidente Dilma e 
de seus ministros, que publicaram decla-
rações na imprensa defendendo a necessi-
dade de “disciplinar” a utilização da greve.

A regulamentação do direito de greve, 
entretanto, não é apresentada como for-
ma de melhorar a negociação entre tra-
balhador e governo, visando evitar que 
as greves sejam necessárias. Tenta-se 
impor essa proibição com o objetivo de 
silenciar os trabalhadores, de impedir 
que se manifestem mesmo quando insa-
tisfeitos, após a maior greve do serviço 
público federal dos últimos 10 anos. 

O governo alega que é preciso “coibir 
abusos” em defesa dos interesses da “so-
ciedade”, mas não são os interesses da 
população que estarão sendo protegidos 
com essa medida. Na verdade, a proibi-
ção da greve no serviço público visa blin-
dar o governo e os interesses de classe 
que estão por trás dele. São os interesses 
de quem lucra com o desmonte dos servi-
ços públicos e com o processo de privati-
zação que estão sendo protegidos.

Termina greve  
nos Correios
Trabalhadores enfrentam 
com luta a cooptação do 
movimento e judicialização 
promovida pela Empresa

A greve dos trabalhadores dos Cor-
reios, que se estendeu por oito dias, 

foi encerrada no dia 27 de setembro 
depois que o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) julgou o dissídio coletivo. 

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Empresa preferiu criminalizar o mo-
vimento ao invés de negociar com os 
trabalhadores. Antes mesmo que a mo-
bilização se tornasse nacional, a admi-
nistração dos Correios ingressou com 
uma ação solicitando que a Justiça in-
terferisse e julgasse a greve. Neste ano, 
a pressão exercida pelos trabalhadores 
permitiu que a categoria encerrasse a 
paralisação com um reajuste de 6,5% e 
com a manutenção do Plano de Saúde, 
que estava sob forte ameaça.

Entretanto, a tática de judicializar 
a greve é completamente prejudicial 
para os trabalhadores. O magistério 
de Curitiba já viveu na pele uma si-
tuação parecida. Na greve de 2009, a 
Justiça definiu que 90% dos servido-
res deveriam continuar trabalhando 
sob pena de multa diária de R$ 50 mil. 

A situação dos trabalhadores dos 
Correios, entretanto, é ainda mais 
complicada. Desde a eleição de Lula, 
em 2002, sindicalistas que antes esta-
vam à frente dos sindicatos, passaram 
a mudar de lado e a ocupar cargos no 
governo e na direção da Empresa. 

No Paraná, a cooptação política e fi-
nanceira de parte da direção do Sindi-
cato dos Trabalhadores nos Correios 
do Paraná (Sintcom) também dividiu o 
movimento. A crítica a esse processo de 
atrelamento foi o que motivou o surgi-
mento do grupo de oposição Resistência 
com a Base, quando o Secretário Geral 
da entidade abandonou o Sindicato para 
assumiu um cargo na Empresa. Desde o 
início do ano, o grupo tem percorrido 
os locais de trabalho na tentativa de re-
construir o movimento pela base e re-
tomar o Sindicato como instrumento de 
luta e de organização da categoria.

Governo quer mexer no direito 
de greve do servidor público
Presidente Dilma anuncia apoio a projeto de lei que 
limita o direito de greve para os servidores públicos

Não devemos aceitar qualquer tentati-
va de nos amordaçar ou impedir nosso 
direito de lutar! As greves realizadas em 
2012 não são resultado da intolerância dos 
trabalhadores, como tentam mostrar os di-
versos governos. Essas manifestações são 
motivadas pela intransigência e pelo desca-
so com a qualidade dos serviços públicos. 
Diante desse quadro, mais do que um di-
reito, a greve se torna um dever daqueles 
que são comprometidos com os interes-
ses do conjunto da classe trabalhadora!

 ecetistas conquistam a manutenção do  
plano de Saúde que estava sob forte ameaça

cristina Homma

Confira os  
ataques previstos 
nessa proposta: 

 Prevê a possibilidade de contratar 
trabalhadores temporários para 
substituir os servidores em greve;

 Suspende o pagamento 
correspondente aos dias 
não trabalhados, limitando o 
pagamento a 30% da remuneração;

 Determina que apenas 50% dos 
trabalhadores de cada categoria 
poderão aderir a uma greve. O 
percentual é ainda menor para as 
áreas consideradas essenciais: 20%

 Projeto de lei tem como objetivo limitar as greves no setor público, poribindo um direito dos trabalhadores

Sindsep-DF

alem dos muros da escola
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arte e cultura

américa do sul, a Pop arte das contradições  
é a mais nova mostra do museu oscar niemeyer

 Exposta desde o dia 04 
de outubro no museu Oscar 
Niemeyer (mON), a mostra 
américa do Sul, a Pop arte 
das contradições reúne mais 
de 80 trabalhos de artistas 
reconhecidos nacional e in-
ternacionalmente. 

a mostra é um recorte do 
movimento pop arte no Brasil 
e na argentina na década de 60. a exposi-
ção   conta com curadoria de Paulo Herkenho-
ff e Rodrigo alonso.

com surgimento em 1950, o pop art tem 

raízes no dadaísmo e faz uma 
crítica irônica ao consumismo 
desenfreado cultivado pelo sis-
tema capitalista usando as pró-
prias peças publicitárias dos 
produtos anunciados. 

A exposição fica em cartaz 
até janeiro de 2013. O mON 
fica na rua Marechal Hermes, 
999, no centro cívico. O mu-

seu está aberto para visitação das 10h às 
18h. Os ingressos custam R$4 e R$2, profes-
sores e estudantes com identificação pagam 
meia-entrada.

ii baile do  
Professor já está aí
Professoras e professores 
da rede podem retirar até 
três convites sem custos

 O ii 
Baile do 
Professor 
acontece 
no dia 20 
de outubro. 
Faltam 
poucos dias 
para você, 
professor 
ou 
professora, 
retirar seus 
convites 
aqui no 
SiSmmac. o evento acontece no dia 
20 de outubro, às 22h, na Sociedade 
Universal, rua Comendador Roseira, 
260, Prado Velho. 

O Baile do Professor é o  
momento para confraternizar com os 
colegas do chão da escola as vitórias 
conquistadas pouco a pouco pelo 
conjunto do magistério. 

cada sindicalizado pode retirar até 
três ingressos sem custos. Reserve o 
quanto antes os seus convites pelo 
telefone do SiSmmac (3225-6729). 
Venha participar dessa festa!

caderno 
de poesia

Borboletas no jardim
Fazem um bonito balé
E pousam na flor com
a pontinha do pé

O vento faz a cadência
Dando ritmo ao bailar
Tão lindas, tão soltas...
coreografia exemplar

No final do espetáculo
O aplauso é geral
Aplaude o bem-te-vi,
joaninhas e o sabiá
E até dona cigarra que
gritando pede bisssssss

Rosalva Freitas Brüsch
Professora lotada no Farol das 

Cidades, no Pilarzinho

Espetáculo

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.

Porque Não Estou Onde você Está
Espetáculo da Súbita Companhia 
de Teatro fica em cartaz até 21 de 
outubro, no Miniauditório do Guaíra

A Súbita Companhia de Teatro apresenta o espetá-
culo Porque Não Estou Onde Você Está no Miniau-

ditório do Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, s/
nº – Centro). As apresentações acontecem nos dias 
12, 13, 14, 19, 20 e 21 de outubro, sempre às 20h. O 
ingresso custa R$20,00.

Porque Não Estou Onde Você Está trata da memó-
ria compartilhada entre duas pessoas que decidem 
não falar sobre o passado. Em um apartamento, um 
homem e uma mulher constroem uma estratégia de 
convivência e uma comunicação própria, entendi-
da apenas por ambos.

virada Cultural 2012
Nova edição do evento que movimentou 
a cidade nos últimos dois anos acontece 

nos dias 10 e 11 de novembro

A Virada Cultural 2012 já tem 
data marcada. Curitiba rece-

be artistas locais e nacionais nos 
dias 10 e 11 de novembro, no 
centro histórico da cidade. Ainda 
sem programação oficial, artistas 
como Arnaldo Antunes e A Banda 
Mais Bonita da Cidade já confi-
ram presença no evento pelas re-
des sociais. Zeca Baleiro e Cauby 
Peixoto também são esperados 
para o final de semana cultural.

Em 2011, o evento mobilizou 
cerca de 200 mil pessoas com 
shows em diversas partes do 
centro da cidade, como o Largo 
São Francisco, o Paço da Liber-
dade e a Praça da Espanha. Nas 
últimas duas edições a Virada 
Cultural integrou a Corrente 
Cultural, movimento que trans-
formou a cidade de Curitiba ao 
longo de toda uma semana, com 
muitas opções de espetáculos, 
shows e exposições

Rogério Thedorovy

Divulgação

Divulgação


