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Unidos, ergueremos 
nossa Campanha de 
Lutas em 2013!

Estamos chegando ao final deste ano letivo! Em 2012, 
alcançamos conquistas que foram produto de nossa 
união e de nossa capacidade de organização e luta por 

direitos. Foi com mobilização que barramos o PPQ, con-
quistamos um reajuste salarial de 19,56% – praticamente 
zerando perdas salariais de mais de 10 anos – e conquista-
mos o início da implementação dos 33% de hora-atividade 
ainda em 2012. Nossa luta nos rendeu frutos e demonstrou 
nossa união frente à administração municipal, que cedeu 
em sua posição inicial de ofertar a reposição da paralisação 
dos dias 14 e 15 de março somente para o ensino funda-
mental, estendendo-a para as unidades que ofertam educa-
ção especial, infantil, integral e de jovens e adultos.

Embora esses resultados sejam dignos de comemo-
ração, não encerram nossa caminhada! Nosso próximo 
passo é elaborar e aprovar a nossa Pauta de Reivindicações 
para o ano que vem, através de reuniões regionais, inten-
sificando os debates nas escolas. Esse trabalho foi inicia-
do no último Conselho de Representantes, quando entre-
gamos a Pauta de Reivindicações de 2012 com o objetivo 
de construir coletivamente, a partir dos locais de trabalho, 
uma pauta que atenda todas as nossas reivindicações. Du-
rante os meses de outubro e novembro, a categoria irá de-
bater a Pauta, apontando itens que devem ser retirados, 
elencando novos pontos que o grupo considere importante 
e identificando itens que continuam pertinentes.

Vivemos um momento de mudanças da futura adminis-
tração municipal. Entretanto, é necessário que estejamos 
cientes de que as eleições passam, mas a luta por melho-
res condições de trabalho e em defesa da educação pú-
blica permanece 
sendo necessária. 
Esperamos que es-
sas reuniões, nos 
locais de trabalho, 
sejam um momento 
em que você, pro-
fessor, contribua 
para esse processo 
de qualificação de 
nossas reivindica-
ções. Debata, sugira e una-se ao nosso movimento sindical! 
Para organizar esse processo, a direção segue com as visitas 
às escolas, CMEIs e CMAEs, estimulando os debates.

A edição de novembro do nosso jornal Diário de Clas-
se também traz uma análise sobre o Plano Nacional de 
Educação, que segue para votação no Senado neste mês. 
Apresentamos os avanços e as principais fragilidades 
contidas na proposta, que visa estabelecer metas para os 
próximos 10 anos.

Ainda nessa edição, apontamos os problemas no pro-
cesso de Crescimento Vertical e Horizontal, que está com 
inscrições abertas até o dia 20 de novembro. Também 
falamos sobre a mobilização dos professores da escola 
CEI Érico Veríssimo pela reforma da unidade e da luta 
para que o Calendário Letivo de 2013 respeite o direito 
das profissionais do magistério que atuam nos CMAEs.

Se almejamos uma educação pública de qualidade, 
devemos exercitar nossa capacidade de organização e 
lutar por nossos direitos, buscando melhores condições 
de trabalho, respeito à saúde dos servidores municipais, 
valorização de nosso plano de carreira, construindo um 
2013 repleto de avanços e novas conquistas.

editorial

PRESTAÇÃO DE CONTAS  Julho/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 Junho:
Bancário   34.661,82
Poupança   100.206,40
Caixa Interno   795,95
TOTAL   135.664,17

demonstratIvo de reCeItas do mÊs de Julho:
Mensalidades Associados  115.217,97
Fundo Processual  3.554,08
Outras receitas eventuais  134,68
TOTAL RECEITA  118.906,73

demonstratIvo de desPesas do mÊs de Julho
Informática
Hospedagem/site  275,00
Internet/Onda   19,82
Manutenção dos computadores 400,00
aquisições
Fogão elétrico   341,05
Aparelhos de telefone  105,00
Desumidificador de papel  263,65
Aquecedor   645,60
assessorias e serviços
Dieese   637,68
Honorários Advocatícios  4.122,40
Contabilidade   809,00
Locação copiadora  522,20
Motoboy   379,50
Assinaturas   47,33
auxílios
Diretoria/alimentação  247,00
Bolsa/Estagiárias  1.368,40
Diretoria/Transporte  358,80
Transporte serviços  72,80
Transporte/assessoria  73,00
Transporte/estagiária  176,80
Correios   3.439,78
Contribuições/doações  550,00
energia elétrica/CoPel  540,58
encargos   10.663,71
Abrabetite: eventos/alimentação 663,00
eventos
Reuniões/Conselho Representantes 472,23
Coletivo dos aposentados  140,90
Atos da campanha Por Que Não? 2.500,00
Eventos internos do Sindicato 1.708,00

Eventos externos  7.200,00
trabalhadores
Salários e auxílio transporte  21.427,78
Rescisão contratual  2.050,81
Assistência médica  3.189,91
Exames periódicos  25,00
Exame admissional  25,00
Cursos de especialização  755,20
Plano odontológico  311,30
Seguro de vida  150,48
Jurídico
Gastos processuais  7.636,06
sede
Material de consumo/limpeza 754,87
Material de Escritório  713,06
Manutenção, reparos e reformas 16.036,56
Aluguel/IPTU   10.693,58
Condomínio   3.701,20
Cartório   3,80
Comunicação
Impressão de jornais e cartazes 3.900,00
Diagramação/arte final  600,00
telefone
Brasil Telecom/0i  354,20
Embratel   32,45
TIM   1.677,33
transporte
Transporte   713,75
veículos
Combustível   270,01
Desgaste/Combustível  200,95
Estacionamento  1.573,25
Manutenção   270,00
Seguro Gol   667,18
IPVA/TAXAS DETRAN   102,15
Financiamento carro  1.793,33
tarifas bancárias  39,50
ressarcimento mensalidade sind. 84,74
TOTAL DESPESAS  118.496,68

saldo atual
CaIXa Interno  166,53
saldo banCárIo  19.368,51
saldo PouPança  115.705,84
saldo total  135.240,88

Novembro é o  
mês em que iremos 

construir nossa  
Pauta de Reivindicações 
com a participação  
direta da categoria nos 
encontros regionais”
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SISMMAC

 Categoria 
mostrou 

solidariedade 
e união ao 

defender que a 
reposição seria 
feita por todos 

ou por ninguém

A pressão exercida pelos profissionais da 
rede fez com que a Prefeitura cedesse e 
garantisse a reposição dos dias parados 

para todos os segmentos do magistério. En-
tretanto, mostrando mais uma vez sua incoe-
rência, a atual administração optou por tomar 
uma atitude unilateral e não dialogar com o 
SISMMAC. A Prefeitura soltou orientações in-
completas e confusas para o processo de repo-
sição da greve e dos 33 minutos de paralisação 
realizados no início deste ano e afirmou que 
não irá restituir todos os descontos realizados.

Primeiro, devemos constatar que a reposi-
ção para todos os segmentos (Ensino Funda-
mental, Infantil, Especial, Integral e EJA) só foi 
conquistada pela postura acertada de todos os 
profissionais do magistério que se recusaram 
a aceitar a proposta de reposição, feita pela 
Prefeitura logo após a greve, somente para o 
Ensino Fundamental regular.

Essa atitude de união e solidariedade ati-
va entre os trabalhadores foi o que fez a 
Prefeitura rever sua posição inicial e possi-
bilitar a reposição para todos os segmentos 
que participaram da greve. Mas, é claro que a 
administração não poderia ceder por completo 
e reconhecer todos os nossos direitos.

A direção do SISMMAC recebeu inúmeras li-
gações e emails das professoras e professores 
da rede expondo diversos problemas específi-
cos, que não foram esclarecidos pelas orienta-
ções que a Prefeitura encaminhou às escolas. 

Nós enviamos um comunicado para todas 
as unidades escolares, para nossa lista de 
email e divulgamos as mesmas em nosso site 
e no Facebook com o objetivo de orientar a or-
ganização desse processo de reposição, funda-
mentados em nossas decisões de assembleias 
– realizadas nos dias 8 e 21 de março que tra-
taram sobre a reposição – e no entendimento 
de nosso setor jurídico.

Além disso, a direção do Sindicato esteve 
em contato direto – por telefone principalmen-
te – com cerca de 80 escolas que nos procura-
ram para sanar essas dúvidas.

Mais uma 
conquista
do magistério

Prefeitura recua,  
cede na reposição 
para todos, mas 
promove confusão no 
processo de reposição

Veja os principais absurdos cometidos pela  
prefeitura e que buscaremos reverter no processo 
jurídico já em andamento sobre a reposição:

1. Mesmo com a reposição, a Prefeitura não quer restituir todos os 
descontos realizados, como o Descanso Semanal Remunerado (DSR), as 
gratificações (difícil provimento e especial), e não retirará as faltas da 
ficha funcional.

2. A Prefeitura demorou para regulamentar a reposição, restringindo o 
calendário possível para sua realização, e penaliza os profissionais que se 
encontram em licenças (prêmio, maternidade, LTS e outros) impedindo 
sua participação.

3. A administração municipal se negou a responder diretamente as questões 
encaminhadas pelo Sindicato, mostrando seu descompromisso em sanar 
as dúvidas da categoria e com isso melhorar ao máximo o entendimento 
das unidades para a reposição.

4. Estabeleceu o prazo inferior a uma semana para que as escolas fizessem 
todo o planejamento da reposição. Ou seja, demoram o ano inteiro para 
regulamentar esse processo – mesmo com todas as nossas cobranças – e 
quando o faz, cobra que a escola o organize em apenas quatro dias.

reposicao

ataques da Prefeitura 
Os absurdos cometidos pela Prefei-
tura são difíceis de serem susten-
tados em um processo jurídico. Em 
nenhum caso anterior em que foi 
realizada a reposição para os alu-
nos, a Prefeitura conseguiu manter 
juridicamente os descontos reali-
zados e os efeitos das faltas. 

Fazem isso somente para ten-
tar penalizar aqueles que tiveram 
a coragem de defender seus direi-
tos de forma coletiva, organizada 
e para tentar desmobilizar futu-
ras e necessárias mobilizações 
por avanços em mais direitos.

Entretanto, o magistério mu-
nicipal já aprendeu na prática 
que nossas principais conquis-
tas só vieram e virão com nossa 

organização e disposição para 
luta e não serão essas ações, 
muitas vezes mesquinhas, que 
frearão a nossa luta.

Com a reposição realizada, na 
maioria dos casos, seguiremos 
agora na disputa judicial – que 
nesse momento ganha maiores 
possibilidades favoráveis a nós 
– para reaver a todos que cons-
truíram e participaram da gre-
ve, mesmo os que não puderam 
participar da reposição, todos os 
descontos e a retirada das faltas 
da ficha funcional. 

E apesar de todos os contra-
tempos causados pelas posturas 
da administração, fica a certeza 
de mais uma vitória de nossa 
crescente união e organização!



 A seção realidade da escola é um espaço destinado para que as professoras e professores da rede retratem as situações e problemas vividos no chão da escola.  
    Envie seu texto ou denúncia para o email imprensa@sismmac.org.br que ele será publicado nesta seção.
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Profissionais do magistério se organizam 
e cobram melhores condições de trabalho

Professores da escola CEI Érico Veríssimo 
elaboram um calendário de ações 
em conjunto com a comunidade para 
reivindicar a reforma da unidade

realidade da escola

As professoras e professores da escola CEI Érico 
Veríssimo estão mobilizados e reivindicam a 
reforma completa da unidade escolar. No dia 

25 de outubro, uma das salas do segundo pavilhão 
da escola pegou fogo, evidenciando a falta de estru-
tura e segurança da instalação e o risco que alunos e 
professores sofrem todos os dias.

O incêndio danificou uma das salas e destruiu ma-
teriais de alunos e de uma professora. Segundo uma 
profissional da rede, se o fogo tivesse se propagado, 
teria alcançado os livros dos professores e causado 
um dano financeiro bastante significativo, o que fez 
com que depois do acidente, os profissionais da es-
cola passassem a guardar seus materiais em casa.

A Prefeitura tomou algumas medidas para que 
a informação sobre o incêndio não se espalhasse, 
como providenciar a limpeza imediata da sala e su-
gerir que os pais dos alunos que não tiveram suas sa-
las danificadas não fossem informados. Além disso, 
afirmou que o pavilhão poderia ser utilizado pelos 
alunos e professores quatro dias após o incêndio, no 
dia 29 de outubro, mesmo com o mau cheiro e a fuli-
gem causados pelo fogo. 

“Nós conhecemos o nosso local de trabalho e sa-
bemos que a escola corre riscos e isso precisa mu-
dar, contamos com o apoio dos pais para que essa 
situação seja revertida”, aponta uma professora da 
escola, na rede há cerca de cinco anos.

organização por local de trabalho
Apesar de todos os entraves colocados pela adminis-
tração municipal, o conjunto de professores da esco-
la se organizou e elaborou um plano de ações para 
cobrar uma solução por parte da Prefeitura. 

Uma professora da escola CEI Érico Veríssimo, na 
rede há mais de sete anos, conta que não foi apenas 
o incêndio que danificou a estrutura e que a reforma 
já é esperada há alguns anos. “A infraestrutura do 
local já está precária há algum tempo e nós estamos 
unidos e mobilizados junto com os pais para cobrar 
uma atitude”, garante.

Uma passeata realizada pela comunidade de 
professores, mães, pais e alunos está sendo organi-
zada para o dia 10 de novembro. O movimento exi-
ge que a administração municipal se comprometa 
com a reforma completa da escola ainda em 2012, 
para que o próximo ano letivo comece sem com-
prometimentos e não haja prejuízo para os alunos. 
A decisão foi tirada em assembleia de professores 
e pais, realizada no dia 1º de novembro.

outras ações
Durante o segundo turno das 
eleições municipais, que ocorreu 
no dia 28 de outubro, os profis-
sionais da escola coletaram as-
sinaturas de mães e pais em um 
abaixo-assinado que reivindica 
a reforma imediata da unidade 
escolar. As professoras e profes-
sores conversaram com a comu-
nidade que foi até a escola votar 
e informaram as pessoas sobre a 
situação precária da unidade. 

No dia da eleição, o juiz do Tri-
bunal Regional Eleitoral assinou um 
documento dizendo que o segundo 
pavilhão da escola não deveria ser 
utilizado pelos mesários devido ao 
acidente. Isso fez com que duas ur-
nas fossem colocadas nas demais 
salas para que a unidade abrigasse 
todas as sessões eleitorais daquele 
local. Ou seja, no dia 28 de outu-
bro, o segundo pavilhão da escola 
foi considerado impróprio para a 
realização das eleições, mas a Pre-
feitura afirmou que professores 
e alunos deveriam usá-lo normal-
mente no dia seguinte.

“O juiz eleitoral não permitiu 
que o pavilhão que sofreu o cur-
to circuito fosse utilizado para 
a eleição, mas nós, professores 
e alunos, tivemos que usar as 
instalações no dia seguinte”, co-
menta uma das professoras.

O abaixo-assinado continuou 
sendo aplicado ao longo da sema-
na e já reúne mais de 1300 assina-
turas. Também foram colocadas 
faixas que denunciam as condições 
da estrutura física da escola na 
principal via de acesso à unidade.

escolas da rede
Esse não é um caso isolado, exis-
tem outros relatos de situações 
parecidas em escolas de grande 
parte das regionais. As condições 
precárias da estrutura física das 
escolas da rede colocam em ris-
co a vida de professores e alunos. 
É preciso que o conjunto de pro-
fessores de cada unidade escolar 
se organize para cobrar melhores 
condições de trabalho para que 
situações como essa não voltem 
a acontecer.

 Professores coletam 
assinaturas da comunidade 
reivindicando melhorias. 
ao lado: professores e pais 
se reúnem em assembleia 
para elaborar ações para 
cobrar reforma da escola

SISMMAC
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 Pressão 
realizada na sme 

no dia 24 de 
outubro resultou 
no agendamento 

de uma reunião 
para debater o 

calendário de 2013

Pedagogas de CMAEs se 
mobilizam e rejeitam o 

Calendário de 2013

i seminário de educação inclusiva: caminhos da inclusão no Município de curitiba

SISMMAC

A administração municipal aprovou calendá-
rios diferentes para os CMAEs, contrarian-
do a lei municipal 8660/2005 que define o 

período de recesso dos trabalhadores do magisté-
rio. De acordo com o calendário apresentado pela 
Prefeitura, as profissionais que atuam em CMAEs 
trabalhariam 11 dias a mais, desrespeitando os 20 
dias de recesso assegurados por lei entre dezem-
bro e fevereiro. 

Essa atitude ilegal e incoerente por parte de Se-
cretaria Municipal de Educação causou indignação 
entre as profissionais do magistério que atuam nos 
CMAEs. Para se contrapor a esse ataque, elas elabo-
raram, em reuniões com a direção do SISMMAC, um 
modelo de Ata no qual fundamentaram a rejeição ao 
calendário imposto. Dos oito CMAEs, sete aprova-
ram a Ata e protocolaram em seus núcleos regionais. 

Na tarde de 24 de outubro, um grupo formado 
pela direção do Sindicato, pela assessoria jurí-
dica e por trabalhadoras da base esteve na Su-
perintendência de Educação para cobrar esclare-
cimentos e oficializar o repúdio do coletivo ao 
tratamento desigual dado pela Prefeitura a nossa 
categoria. Essa mobilização forçou a adminis-
tração a agendar uma reunião com a direção do 
SISMMAC e com as profissionais do magistério, 
marcada para o dia 6 de novembro, com pauta 
específica sobre o Calendário Escolar 2013. 

A mobilização das pedagogas – a ação de assi-
narem uma Ata e protocolarem no Núcleo – cau-
sou um grande desconforto para a administra-
ção. Depois que o calendário foi rejeitado nos 
locais de trabalho, as diretoras de CMAEs foram 
convocadas para reuniões no Delta diariamente. 
Precisamos ficar atentos e nos organizarmos 
cada vez mais para cobrarmos, seja de quem 
for, aquilo que é justo e jamais aceitar que nos-
sos direitos sejam desrespeitados!

Edital dos crescimentos ignora reivindicações do magistério
Apesar do aumento das vagas, edital reafirma o lento caminho para progredir na carreira

A Prefeitura divulgou, em outubro, o edi-
tal com as normas e a quantidade de 

vagas para os processos de crescimento 
Vertical e Horizontal de 2012. Apesar de 
o número de vagas ser maior do que foi 
ofertado no ano passado, a administração 
municipal manteve os mesmos critérios 
criticados pelo magistério anteriormente. 

São 9.568 vagas para o Crescimento 
Horizontal. Entretanto, o edital segue 
assegurando o avanço de apenas uma 
referência, o que corresponde a 2,8%, a 
cada dois anos. Nossa reivindicação, que 
compõe os itens prioritários da Pauta de 
2012, é que esse avanço seja de até três 

referências e sem limite de vagas. Em ou-
tras redes de ensino, como a do estado 
do Paraná, a progressão horizontal é de 
até 15% e sem qualquer limite de vaga.

A lentidão do Crescimento Horizontal 
faz com que sejam necessários 92 anos 
para se chegar ao topo da nossa carreira. 
É necessário que lutemos para que esse 
processo seja acelerado, como forma 
de valorizar o tempo de serviço, a ex-
periência do professor, e garantir que 
quem já atua na rede se sinta estimula-
do a permanecer.

Com relação ao Crescimento Vertical, 
são 1150 vagas para a especialização (Nível 

II), 50 vagas para mestrado (Nível III) e 10 
vagas para doutorado (Nível IV). Para além 
de exigir que a Prefeitura garanta vagas para 
todos que concluíram a titulação, nossa 
luta é para que o Crescimento Vertical se 
torne automático. Hoje, mesmo com o di-
ploma em mãos, temos que aguardar que 
a administração abra um procedimento de 
seleção. Defendemos que os professores 
passem a receber os efeitos financeiros da 
progressão vertical já no mês subsequen-
te à apresentação do certificado. Isso já é 
realidade em outras redes de ensino e 
representa um real incentivo para a ca-
pacitação e para a formação continuada.

Categoria enfrenta assédio das chefias e 
consegue arrancar reunião para rever o 

calendário letivo dos CMAEs

 Nos dias 23 e 24 de novembro, o SISMMAC realizará o I seminário 
de educação Inclusiva, com o objetivo de discutir mais a fundo a 
Educação Especial no Brasil, no Paraná e no nosso município. A partir 
desta discussão, qualificaremos nossa Pauta de Reivindicações para 
2013. Precisamos aprofundar nosso conhecimento sobre a educação 

especial, discutir os desafios que a nossa cidade enfrenta com relação 
à inclusão e reivindicar que a administração pública invista mais na 
educação para que tenhamos escolas com estrutura adequada, salas 
de aula com menos crianças e profissionais qualificados e valorizados 
para atuarem na formação de nossos estudantes.
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caMpanHa de lUtas 2013

Novembro: nossa Pauta de 
Reivindicações nas Regionais

Encontros qualificarão o debate  
para definição de nossas propostas

Nesse mês de novembro, realizare-
mos encontros nas nove regionais 
da cidade para debater e melhorar 

as propostas de nossa Pauta de Reivindi-
cações de 2013. A direção do SISMMAC 
orientou que os profissionais da rede dis-
cutissem a Pauta nos locais de trabalho 
ao longo do mês de outubro. Agora, para 
dar continuidade ao debate, vamos reunir 
as trabalhadoras e trabalhadores do ma-
gistério por regional para facilitar e po-
tencializar a participação do conjunto da 
categoria nesse importante processo de 
construção de nossas bandeiras de luta. 

O resultado final das eleições munici-
pais indicou uma mudança na gerência de 
nossa cidade, depois de mais de 20 anos 
de administração ininterrupta do mesmo 
grupo político. Ainda não sabemos como 
será essa mudança, pois só a prática nos 
permitirá constatar o quanto a postura 
de quem administra o “gordo” orçamen-
to de nossa cidade, estimado em quase 
R$6 bilhões, será alterada. 

Somente a prática política da gestão 
que assumirá em janeiro revelará suas 
intenções. Se destinará, concretamen-
te, a maior parte desse orçamento para 

avanços sociais, como prometido – em 
parte – durante sua campanha, ou se se-
guirá privilegiando o investimento para 
geração ou aumento dos lucros dos 
variados capitalistas, principalmente 
construtoras e bancos.

O que temos certeza é de que não po-
demos esperar pra ver. Pois, temos a con-
vicção de que sem pressão organizada, as 
mudanças prioritárias e essenciais para 
os trabalhadores em geral e para os traba-
lhadores da educação, em nosso caso es-
pecífico, não virão. Devemos nos organi-
zar para exercer essa pressão de forma 
coletiva e organizada, pois aqueles que 
bancaram financeiramente a campanha 
vitoriosa irão disputar o orçamento da 
cidade, pois como já sabemos: empre-
sas não doam, investem. 

As empresas que financiaram a cam-
panha farão pressão para que os seus 
interesses continuem sendo protegidos 
e privilegiados em nossa cidade, como 
aconteceu nos últimos 20 anos. Cabe a 
nós, trabalhadores, nos mobilizarmos 
para garantir que as mudanças sejam 
feitas com o objetivo de priorizar os an-
seios da maioria da população. 

Mobilização 
do magistério 
para 2013

Não podemos mais acei-
tar a falta de planeja-

mento concreto de curto, 
médio e longo prazo nos 
pontos que são essenciais 
para o avanço da qualida-
de da educação. Não pode-
mos aceitar que, ano após 
ano, continuemos a rece-
ber desculpas conhecidas 
e genéricas, como “esta-
mos estudando possíveis 
mudanças, mas para esse 
ano não dá” ou “a crise 
está difícil pra todo mun-
do”, e etc. 

É preciso que as necessi-
dades da ampla maioria da 
população, a classe traba-
lhadora, sejam colocadas 
como prioridades desde o 
primeiro momento da pró-
xima gestão e temos certe-
za de que isso só acontece-
rá por meio de nossa ação 
forte e organizada.

Por isso, dê uma olhada 
novamente nos eixos prio-
ritários de nossa última 
campanha e venha apro-
fundar junto a seus colegas 
de trabalho, nos encontros 
regionais, a construção de 
nossas pautas. Essas ban-
deiras de luta nos unifica-
rão para exigir que a próxi-
ma administração assuma 
compromissos de fato, em 
seu primeiro ano de ges-
tão, do que irá desenvolver 
nos próximos quatro anos.
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Venha  

debater e qualificar  

essas e outras 

reivindicações nos encontros 

regionais. Convide as colegas 

de trabalho e participe 

ativamente na construção  

de nossas lutas!

NOvEMbRO: nossa  
pauta nas regionais

A realização dos encontros regionais visa possibilitar que a Pauta de 
Reivindicações seja construída com maior participação das profes-

soras e professores da rede, através de reuniões realizadas em locais 
próximos das unidades onde trabalham. 

Além de facilitar a participação de quem trabalha distante do centro, 
essa também é uma forma de garantir que a Pauta aprovada incorpore os 
problemas e as reivindicações mais sentidas no chão da escola.

Debata a pauta na sua escola e traga as contribuições do coletivo para 
os encontros preparatórios!

confira a programação dos encontros:

nossa pauta de 
Reivindicações
CondIções de trabalho 
a) redução do número de alunos por turma; 
b) revisão do dimensionamento de pessoal; 
c) aumento da hora-atividade: Para além de 

implementar os 33,33% até o início de 2013 –  
fruto de nossa greve no início do ano – ampliar 
esse percentual visando atingir 40% em 2014.

d) outros avanços nas condições de trabalho 
para quem educa as filhas e filhos dos 
demais trabalhadores da cidade. não há 
dúvidas de que devemos cobrar atitudes 
concretas para os próximos quatro anos!

Plano de CarreIra
a) aceleração nos crescimentos na carreira: 

atualmente precisamos de longos 92 anos na 
carreira para chegar ao final dela, pois a cada 
2 anos podemos crescer no máximo 2,87%. é 
preciso, no mínimo, triplicar essa velocidade 
de crescimento para que a carreira seja de 
fato motivadora. 

b) revisão das injustiças cometidas nos 
reenquadramentos do atual Plano de Carreira. 
Temos casos de professores com mais de 20 anos 
de carreira e que recebem somente cerca de 
R$200,00 a R$300,00 a mais dos que aqueles que 
ingressam na carreira atualmente. Temos também 
professores com mais de 20 anos de carreira que 
recebem menos do que professores que têm 
cinco anos de carreira. Isso ocorre por culpa de 
irregularidades cometidas pela administração 
no reenquadramento desses professores 
ao longo de suas carreiras na Prefeitura de 
Curitiba. essas injustiças afetam mais de três 
mil professoras e precisam ser revistas já!

salárIo
a) Durante muito tempo tivemos nosso salário 

base achatado, com perdas de mais de 10 anos, 
que foram praticamente zeradas com a greve 
de março deste ano. Porém, ainda falta muito 
para alcançarmos uma verdadeira valorização 
salarial e por isso, nossa pauta é o reajuste 
do piso para R$1800,00, com os devidos 
reflexos em toda tabela.

InstItuto CurItIba de saúde (ICs)
a) Com a nossa saúde não se brinca! Lutamos 

pela recuperação da qualidade do Instituto 
Curitiba de Saúde, através do aumento do 
financiamento por parte da Prefeitura e 
da sua transformação em uma autarquia 
municipal com garantias de transparência e 
democracia na gestão.

DEzEMbRO: nossa  
pauta em assembleia

No dia 5 de dezembro, às 18h, faremos a assembleia geral da categoria 
para aprovar a versão final da nossa Pauta de Reivindicações 2013 e 

definir seus eixos prioritários.
Esse é o momento de aprofundarmos nossa capacidade de organiza-

ção e mobilização para avançar em nossas conquistas e defender nossos 
direitos. A qualidade da educação pública de Curitiba passa pelo nosso 
trabalho e por nossas lutas.

Seguimos juntos, pois assim, somos mais fortes!

 13 de novembro, 
às 18h:

regIonal  
boa vIsta
onde: E.M.  

Eny Caldeira
endereço: Rua 

Guilherme Ilhlenfeldt,  
51 (Bacacheri).

regIonal boqueIrão
onde: E.M. Lapa
endereço: Rua  
Diogo Mugiatti,  

1292 (Boqueirão).

regIonal CaJuru
onde: E.M.  

Durival de Britto
endereço: Rua  
Emilio Bertolini,  

44 (Cajuru).

 20 de novembro, 
às 18h:

regIonal Portão
onde: CMEI  
Nice Braga

endereço: Rua Bocaiúva,  
351 (Santa Quitéria).

regIonal santa 
FelICIdade

onde: E.M CEI  
Júlio Moreira

endereço: Rua  
Alexandre Marcoski,  

190 (São Brás).

regIonal  
baIrro novo

onde: E.M. Paulo Freire
endereço: Rua Olivio 

Domingos Leonardi, 162 
(Sítio Cercado)

 27 de novembro, 
às 18h:

regIonal 
PInheIrInho
onde: E.M. São  
Mateus do Sul
endereço: Rua 

Orestes Códega, 489 
(Pinheirinho)

regIonal CIC
onde: E.M. Otto 
Bracarense Costa 

endereço: Rua Des. Cid 
Campelo, 4151 (CIC).

regIonal matrIz
onde: Nova sede  

do SISMMAC
endereço: Rua Nunes 

Machado, 1577 
(Rebouças).

enconTRos ReGionais
Todas as  terças-feiras das  18h às 20h

 Construção 
da Pauta de 

reivindicações 2012 
também passou 

por discussão em 
encontros regionais
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Avanços e retrocessos do novo 
Plano Nacional de Educação
Proposta aprovada na Câmara 
dos Deputados prevê aumento do 
investimento na educação ao longo  
dos próximos 10 anos, mas não 
estabelece penalidade para os 
governantes que descumprirem a meta

Depois de quase dois anos de 
tramitação, a Câmara dos De-
putados concluiu a votação 

do novo Plano Nacional de Educação 
(PNE) no dia 16 de outubro. Agora, o 
Projeto de Lei 8035/10, que estabe-
lece metas para educação nacional 
para os próximos 10 anos, segue 
para apreciação do Senado.

Mesmo sendo muito comemora-
do por diversos movimentos ligados 
à educação, precisamos ficar aten-
tos a alguns fatos. Ao fazermos uma 
análise mais aprofundada do PNE, 
constatamos que não é apresentada 
qualquer avaliação do plano anterior 
ou qualquer análise de como está 
a educação no Brasil hoje. Como é 
possível avaliar a pertinência ou 
não de cada meta e estratégia apre-
sentada, sem um diagnóstico da re-
alidade da qual se parte?

À primeira vista, as metas apre-
sentadas no atual Projeto 8035/ 
2010 parecem positivas. Entretan-
to, ao lançarmos um olhar mais 

atento às estratégias propostas, 
identificamos problemas preocu-
pantes. Existe uma grande desi-
gualdade entre a quantidade de 
estratégias ligadas a cada uma das 
metas. Por exemplo, do total de 
230 estratégias definidas no docu-
mento, apenas quatro se referem 
à valorização dos profissionais da 
educação básica (Meta 17), mas há 
o impressionante número de 35 
estratégias voltadas a elevação dos 
resultados do IDEB ao longo da dé-
cada (Meta 7).

Além disso, uma leitura mais 
atenta revela o teor privatizante do 
atual PNE. Existem estratégias que 
favorecem a atuação da iniciativa 
privada em quase todas as metas. 
Um exemplo que podemos citar é 
a estratégia 1.7: “articular a oferta 
de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades be-
neficentes de assistência social na 
área de educação com a expansão 
da oferta na rede escolar pública”. 

debata no cHao da escola!

debata!
 O magistério analisou o Plano Nacional de 

Educação na reunião do Conselho de Representantes 
realizada em outubro, com a presença da professora 
aposentada da UFPR milena martinez (foto). a 
redação final do Projeto de Lei aprovado na 
Câmara do deputados pode ser conferida no site 
do SISMMAC, na seção arquivos para baixar.

Assim, amplia-se a oferta de educação infantil inves-
tindo dinheiro público em creches conveniadas, o que 
contradiz inclusive à deliberação final da Conferência 
Nacional de Educação (Conae), onde consta que os re-
cursos públicos devem ser aplicados “exclusivamente 
em instituições públicas”.

Outro ponto importante a se destacar é a falta de 
uma conceituação clara de qualidade da educação. O 
PNE atrela essa qualidade aos resultados a serem obti-
dos através de exames nacionais e avaliações (Meta 7). 
Entendemos que não há como se falar em qualidade 
da educação enquanto não houver financiamento ade-
quado e enquanto os trabalhadores da educação não 
forem realmente valorizados. E nesses dois pontos, 
financiamento e valorização profissional, o atual 
PNE pouco avança.

a verdade sobre os 10% do PIb para a educação
É importante lembrar que o atual Projeto de PNE aten-
de parcialmente a reivindicação dos movimentos li-
gados à educação quanto ao investimento de 10% do 
PIB para a educação pública já. Na redação final do 
Projeto de Lei 8035, aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, fica instituído na Meta 20: “ampliar o investimen-
to público em educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 
Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigên-
cia desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez 
por cento) do PIB ao final do decênio”.

Assim como no plano anterior, o atual não prevê atri-
buição de responsabilidades pelo descumprimento dos 
compromissos legais instituídos. Por conta disso, as 
metas do PNE 2001-2010 não foram cumpridas e muitas 
delas reaparecem na proposta atual. Precisamos ficar 
atentos para que essa história não se repita!

Devemos nos manter informados quanto ao an-
damento do projeto de lei agora no Senado Federal, 
e reforçar nossa mobilização em defesa da educa-
ção pública, gratuita e de qualidade para todos.

SISMMAC
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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.

 Filomena e Vanessa: mãe e filha enfrentam desafios e 
alegrias diferentes no exercício da profissão de professora

Uma história de 
dedicação à escola 
Maria Clara Tesserolli
Aposentada há 17 anos, Filomena 
Maciejewski acompanhou o 
processo de consolidação da 
escola fundada em 1970

“Professor que se aposenta e só fica 
em casa, entristece”. É assim que a 
professora Filomena Maciejewski, 

aposentada há 17 anos, define a vida de 
quem deixou as salas de aula depois de uma 
vida toda dedicada à educação.

Vinda de uma família humilde, do interior 
do Paraná, Filomena enfrentou dificuldades 
para se tornar professora. Como os pais não 
tinham condição de pagar um internato na ca-
pital, ela morou em um convento em Campo 
Largo para poder iniciar os estudos. “Foi um 
sonho de criança que se realizou!”, avalia. 

Ao ingressar na rede, Filomena passou 
sete meses na Escola de Emergência Santa 
Helena (atual Graciliano Ramos) e, em 1971, 
começou a trabalhar na escola Maria Clara 
Tesserolli, onde ensinou por 24 anos até se 
aposentar. “Sempre morei no Novo Mundo 
e a escola era uma extensão da minha casa. 

Mais do que colegas de trabalho, fiz amigos 
e o grupo se mantém unido até hoje”.

Na época, Maria Clara Tesserolli era uma 
escola nova, a 12º a ser fundada em Curiti-
ba. “Eram apenas duas salas e nem banhei-
ro tinha!”, relembra. Filomena conta que por 
causa da estrutura precária das unidades, os 
professores ajudavam com a pintura e con-
sertos. “Apesar das dificuldades, o professor 
tinha muito respeito em sala de aula”, conta.

Junto com a coragem para buscar o so-
nho de ser professora, Filomena também 
trouxe “de casa” a disposição para partici-
par das mobilizações do magistério a partir 
do exemplo de outros familiares. “A Prefei-
tura nunca recebia os profes-
sores. Nós fizemos grandes 
lutas, que só tiveram resulta-
dos positivos em virtude da 
união do magistério através do 
Sindicato”, aponta.

Sete anos após se aposen-
tar, Filomena viu a filha Va-
nessa seguir seus passos e 
assumir o primeiro padrão na 
rede com alegria e uma pitada 
de preocupação. “Espero que 
a Vanessa tenha o mesmo pra-
zer de trabalhar na educação 
que eu tive, mas eu sei que há 
17 anos atrás, quando me apo-
sentei, eram outros tempos”, 
pondera. Para ela, o respeito e 

Arquivo pessoal

No mês de outubro, o magis-
tério de Curitiba teve uma 
ingrata surpresa. A Feira de 

Ciências e Tecnologia, que seria 
realizada no início de novembro, 
foi cancelada pela administração 
municipal, sem a apresentação de 
qualquer justificativa oficial para 
os professores e estudantes. 

Em algumas escolas, a notícia 
chegou com a desculpa de que a 
Feira seria cancelada por falta de 
verba, em outras foi avisado que 
a licitação não saiu a tempo, im-
pedindo a realização do evento. 

Apesar do desencontro de infor-
mações, quem se dedicou ao de-
senvolvimento de projetos nas 
unidades escolares relata um sen-
timento comum: frustração. 

“Imagina a nossa decepção? 
Depois de meses de trabalho para 
desenvolver a pesquisa na esco-
la ainda tivemos que falar para as 
crianças que a Feira seria cance-
lada”, relata uma professora com 
seis anos de rede.

O evento, que estaria em sua 
sexta edição, tinha como objetivo 
estimular a curiosidade e o inte-

Cancelamento da Feira de 
Ciência e Tecnologia frustra 
professores e estudantes
Sem qualquer justificativa oficial, administração 
cancela evento que era realizado há cinco anos

resse das crianças pela ciência, com a exposição das 
invenções e projetos desenvolvidos nas escolas.

Entretanto, o que deveria servir para incentivar o 
envolvimento de professores e alunos, acabou trans-
formando-se no seu contrário: “Para quem se dedi-
ca tanto, o cancelamento da Feira é um desestímulo, 
um desrespeito com os professores. É triste porque 
o projeto era uma forma de crescimento e um apren-
dizado para as crianças e para nós”, avalia outra pro-
fessora da rede, que há cinco anos participa da Feira 
de Ciências e Tecnologia promovida pela Prefeitura. 
“Se para nós já foi difícil aceitar, imagina como foi 
para as crianças?”, completa.

Além da frustração das crianças e do sentimen-
to de desvalorização expresso pelos professores, o 
cancelamento da Feira de Ciências também gerou 
problemas para as escolas, que investiram na con-
fecção dos projetos. Para diminuir a decepção dos 
estudantes, as unidades estão organizando mos-
tras nos finais de semana.

“Não dá pra acreditar que foi um problema de lici-
tação. O que eu queria saber, enquanto professora da 
rede que se dedicou a esse projeto, é o verdadeiro mo-
tivo desse cancelamento”, questiona uma professora. 
A direção do SISMMAC enviou um ofício a Secretária 
Municipal de Educação solicitando que seja apresen-
tada uma justificativa formal sobre o cancelamento.

a admiração que o professor tinha 
dentro e fora da sala de aula tra-
ziam mais alegria e realização. “Se 
eu pudesse, escolheria de novo ser 
professora”, completa.
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 Professores ocuparam a sede da Prefeitura de Itaperuçu até que 
fossem recebidos para debater os problemas enfrentados na rede

Professores de Itaperuçu paralisam as aulas 
pela primeira vez na história da categoria

As professoras municipais de 
Itaperuçu, na região metro-

politana de Curitiba, paralisa-
ram o trabalho, no dia 18 de ou-
tubro, para darem uma aula de 
como exigir seus direitos. Diante 
do descaso e da falta de respos-
tas, o magistério foi à luta e or-
ganizou a primeira paralisação 
da história da categoria. 

A mobilização obrigou a Pre-
feitura a rever a decisão de não 
negociar mais com a categoria em 
2012. Além de receber as profes-
soras e professores, os represen-
tantes da administração também 
se comprometeram a regularizar 

o pagamento do abono de férias 
e dos crescimentos por tempo de 
serviço que estão atrasados. 

O SISMMAC acompanhou a pa-
ralisação e tem apoiado a luta das 
professoras de Itaperuçu desde o 
mês de julho, quando uma grati-
ficação de R$246,00 foi cortada 
de seus salários, sem qualquer 
aviso prévio. Além de lutar pela 
incorporação dessa gratificação 
ao salário, a categoria também 
fundou o Movimento Despertar 
com o objetivo de avançar na me-
lhoria das condições de trabalho, 
valorização profissional e na re-
visão do plano de carreira.

SISMMAC

Nos dias 16, 17 e 18 de ou-
tubro, os estudantes espa-

nhóis viveram dias de intensas 
manifestações contra os cortes 
promovidos pelo governo no 
orçamento destinado à educa-
ção. Em todas as cidades espa-
nholas, centenas de estudantes 
deixaram as salas de aula para 
protestar, com ações como dis-
tribuição de panfletos e carta-
zes, realização de assembleias 
nas escolas e universidades e 
manifestações de rua. 

O principal motivo da parali-
sação foi o corte de três bilhões 
de euros anunciado pelo gover-
no. Segundo dados do Ministério 
da Educação, os investimentos 
públicos na área já foram redu-
zidos em mais de um bilhão de 
euros neste ano, se comparado 
com 2011. Além do anúncio do 
novo corte, o aumento da taxas 
cobradas nas universidades e a 
demissão de milhares de pro-
fessores também foram o esto-
pim para greve geral, organiza-
da pelo Sindicato de Estudantes 
com o apoio da Confederação 
Espanhola de Associações de 

Pais e Mães de Alunos (Ceapa). 
Como o corte no investimen-

to público é acompanhado de 
ações que favorecem a educação 
privada, a política é entendida 
por estudantes, pais e professo-
res como um ataque à educação 
pública. Além de priorizar os in-
teresses dos empresários ao pro-
por cortes em áreas sociais que 
afetam apenas os trabalhadores, 
o governo também aproveita a 
desculpa da crise econômica para 
impor uma reforma que avança 
na privatização da educação.

Aulas foram suspensas no dia 18 de outubro para que o magistério de Itaperuçu 
desse uma bonita lição de luta por direitos

Senado aprova  
limite máximo de 
alunos por sala de aula
Projeto de Lei 504/2011, que altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, segue 
agora para a Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação do Senado aprovou, em ou-
tubro, um projeto de lei que limita a quantidade de 

alunos em salas de aula. Pela proposta, o número máxi-
mo de estudantes não deve passar de 25 na pré-escola e 
nos dois anos iniciais do ensino fundamental e de 35 do 
3° ano até o final do ensino médio. O projeto, entretanto, 
prevê que esse limite pode ser ampliado em até 20% (cin-
co e sete alunos, respectivamente) nas escolas que “tive-
rem maior espaço físico” para acomodar os estudantes. 

Apesar de representar um avanço em relação à rea-
lidade da maioria das escolas públicas, a proposta ig-
nora as reivindicações dos movimentos ligados à edu-
cação e o indicativo aprovado na Conferência Nacional 
de Educação, realizada em de 2010.

Em Curitiba, a redução do número de alunos em sala 
de aula faz parte das reivindicações prioritárias do ma-
gistério. Nossa luta é para que seja cumprido, ao me-
nos, o indicativo aprovado na CONAE:

Estudantes espanhóis 
realizam greve de três dias 
contra cortes na educação
Milhões lutam contra os cortes do  
orçamento e contra iniciativas que visam impor 
uma reforma que privilegia a educação privada

 educação Infantil: 0 a 2 anos » 6 crianças  
por professor/turma; 

 educação Infantil: 3 a 5 anos » até 15 crianças  
por professor/turma;

 ensino Fundamental:  
1º ao 5º ano » até  
20 estudantes por  
professor/turma; 

 ensino Fundamental: 6º ao 
9º ano » até 25 estudantes 
por professor/turma.

Reuters

Arquivo SISMMAC
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Quadro das greves gerais em 2012
 grécia | Cinco greves gerais
 espanha | Uma greve geral com adesão de mais de 10 milhões de 
pessoas e paralisações setoriais ao longo do ano

 Portugal | Uma greve geral em março e paralisações setoriais ao 
longo do ano

 greve geral Ibérica | Os trabalhadores da Grécia, Espanha, 
Portugal, França, Itália, Malta e Chipre já disseram sim para a 
paralisação das atividades no dia 14 de novembro, na chamada 
greve geral ibérica.

aleM dos MUros da escola

Os trabalhadores europeus têm sofrido as conse-
quências da crise de 2009 até os dias de hoje. As 
empresas demitiram em massa e reduziram sa-

lários e direitos. O Estado também cumpriu seu papel 
e, para auxiliar os empresários em crise, transformou 
a dívida privada dessas empresas em dívida pública e 
obriga, sistematicamente, a classe trabalhadora a pa-
gar uma conta que não é dela.

Para dar fôlego ao grande capital, os Estados euro-
peus têm realizado reformas trabalhistas e da previ-
dência, retirando direitos, como o aumento da idade 
para se aposentar e a retirada do auxílio desemprego 
e das pensões, além de fazer grandes cortes orçamen-
tários em setores essenciais para a população, como a 
saúde e a educação.

Ou seja, com essas medidas, fica ainda mais eviden-
te o papel do Estado, que se coloca ao lado de uma 
classe que não é a classe trabalhadora. E que, além dis-
so, usa de seus instrumentos para arrochar salários, 
intensificar o trabalho e retirar direitos para beneficiar 
bancos e empresas.

A classe em movimento
A mobilização tem sido a resposta dos trabalhadores 
da Europa, que se coloram em movimento nos últi-
mos anos. São inúmeras as categorias que saem as 
ruas em manifestação para frear os cortes de salários 
e direitos impostos pelos mais diversos governos à 
classe trabalhadora. Só em 2012, a Grécia já realizou 
cinco greves gerais que paralisaram o setor público e 
privado de diversas cidades e levou milhões de pes-
soas às ruas. 

A classe trabalhadora europeia tem sofrido para 
manter o lucro dos grandes capitalistas crescendo. Em 
países como a Espanha e a Grécia, onde a taxa de de-
semprego supera os 30% e é ainda maior entre a po-
pulação jovem, as ruas são tomadas por trabalhadores 
e estudantes que se recusam a pagar a conta imposta 
pelo Estado e pelos empresários.

Trabalhadores europeus 
marcam greve geral para  
o dia 14 de novembro
As centrais sindicais e sindicatos da Grécia, Espanha, 
Portugal, França, Itália, Chipre e Malta já sinalizaram 
greve geral para o dia 14 de novembro. A paralisação 
de 24 horas é convocada pela Confederação Europeia 
de Sindicatos (CES) e luta contra os pacotes de austeri-
dade que vem sendo aplicados pelos governos desses 
países nos últimos anos e por mais oferta de empregos. 

A jornada de lutas europeia conta com a adesão de 
milhares de trabalhadores que se viram sem empregos 
ou com os salários reduzidos pela metade e sem ser-
viços assistenciais em consequência da crise de 2009. 

Trabalhadores europeus vão às ruas 
contra o corte de direitos

Mais uma greve geral está marcada  
para este mês, trabalhadores se unem 
contra austeridade e reivindicam direitos

 Centrais sindicais de diversos 
países europeus convocam greve 
geral para o dia 14 de novembro

 trabalhadores espanhóis 
protestam contra reformas 

trabalhistas e corte de gastos 
em março deste ano

 gregos 
se reúnem 
em frente ao 
parlamento 
durante 
uma das 
cinco greves 
gerais que 
ocorreram 
em 2012

Agências internacionais



 Confraternização na sociedade 
universal marcou o dia do Professor

Todas as faces 
de leminski

 O Museu Oscar Niemeyer recebe a maior 
exposição já realizada sobre a vida e obra de 
Paulo Leminski no Brasil. Múltiplo Leminski, 
inaugurada no dia 27 de outubro, está ex-
posta no Salão Principal do Museu e fica em 
cartaz até 31 de março de 2013. 

Com tudo em família, a curadoria da mos-
tra fica por conta de Alice Ruiz, que foi ca-
sada com o artista, e com Áurea Leminski, 
filha do casal. A direção musical é de Estrela 
Leminski, também filha, e a cenografia é as-
sinada por Miguel Paladino.

A exposição conta com inúmeros itens do 
arquivo pessoal da família e de amigos. Obje-

tos pessoais do escritor também podem ser 
vistos, como a máquina de escrever, fotogra-
fias de infância e manuscritos.

A cenografia foi composta de acordo com 
as várias faces que Leminski apresentou ao 
longo de sua vida, na música, na poesia, na 
tradução, na publicidade, no grafite e nos 
quadrinhos. A composição do espaço tam-
bém conta uma reprodução da biblioteca par-
ticular do escritor, com seus livros originais.

O MON abre de terça-feira a sexta-feira, das 
10 às 18 horas. A entrada é franca no primeiro 
domingo de cada mês, nos outros dias os in-
gressos custam R$ 4 e R$ 2 reais (meia-entrada).
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arte e cUltUra

caderno 
de poesia

Lembrança
Olhando o mar  

lembrei-me dela.
A alegria no riso farto  

e o brilho no olhar,
que simplesmente  

com toda graça
com carinho e cautela,
com todos compartilhava.
Esperança ao partilhar
sua dedicação de educadora
no árduo cotidiano,
que só os mestres conhecem
o ensinar o outro a ser...
Passava os dias  

entre lições de vida
tarefas, alunos,  

amigos e a família,
sempre com o coração terno,
sem jamais perder a força  

da alma feminina.
Ela se foi e entre nós ficou  

a saudade e o carinho
que em nossos corações deixou.

Marisa Carneiro Ribas
Professora da Escola Especial Tomaz Edison

Homenagem para a professora 
Silvana Schuster Castilho.

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.

II baile do Professor reúne mais de mil pessoas
Professores, amigos e familiares se divertiram na segunda edição do 
evento que comemora a data símbolo dos profissionais do magistério

O magistério municipal de Curitiba se 
reuniu no dia 20 de outubro para con-

fraternizar e celebrar o Dia do Professor. 
Cerca de 1100 pessoas, entre professoras 
e professores da rede, amigos e familiares, 
se encontraram no II Baile do Professor, 
promovido pelo SISMMAC.

Mesmo enfrentando obstáculos diários 
no chão da escola, como a falta de estrutura, 
os salários baixos, o sucateamento dos ser-
viços de saúde e a crescente desvalorização 
sofrida pela categoria, o conjunto do magis-
tério usa o seu dia para renovar as energias 
e seguir em frente, firme e forte na luta, 

A comédia Peça Ruim está em cartaz no Espaço 
Cênico, de quinta a domingo, sempre às 20h. 

A peça fica em cartaz até o dia 18 de novembro. 
Com uma proposta diferente, Peça Ruim faz com 
que você faça parte da história desde o começo, 
quando os atores pedem para o próprio especta-
dor pegar uma cadeira e levá-la para o cenário, 
composto de areia e guardas-chuva.

A peça faz uma homenagem ao encenador ca-
rioca Gerald Thomas e ao próprio teatro. Além 
de cômica, Peça Ruim tende ao absurdo de uma 
maneira inovadora. Os ingressos custam R$ 20 
(meia-entrada: R$ 10).

rumo a novas conquistas! 
Um dos pontos positivos levanta-

dos pela categoria é o fato de poder 
se encontrar e se divertir com os co-
legas fora do ambiente da escola. A 
professora Luciane Sydor, da Escola 
Municipal Lapa, conta que ela e as 
demais professoras da Escola apro-
veitaram o ambiente fora da escola 
para se divertir, dançar e conversar. 
“Essa troca de experiências em outro 
ambiente que não a escola é funda-
mental para os professores da rede 
e o Baile promove isso”, comenta.

As professoras da Escola Munici-
pal Donatilla Caron dos Anjos foram 
em um grupo de sete pessoas e a 
professora Juciele Gemin conta que 
esse é um hábito delas. “Nós somos 
muito unidas e sempre temos esses 
momentos extra sala de aula”. 

Ao longo do Baile, os presentes 
puderam curtir música ao vivo, 
dançar e testar a sorte, acompa-
nhando o sorteio de brindes. O 
SISMMAC premiou diversos profis-
sionais do magistério com livros, 
ingressos para peças de teatro, 
massagens, vouchers de salão de 
beleza e outros presentes.

Múltiplo leminski, a maior 
exposição já realizada sobre o 

artista, é inaugurada no Mon

Peça Ruim
Com proposta ousada, 

Peça Ruim tenta ser 
ruim, mas não consegue

Douglas Rezende


