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Informativo do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba

Diante de tantos ataques, o magistério municipal foi exemplo de 
mobilização na luta em defesa de direitos durante o ano.  
E a resistência deve continuar e avançar em 2018! págs. 4 e 5

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

de trabalho, formação política, autonomia em relação a partidos políticos e independência frente a patrões e governos.
* Neste mês não houve repasse para o fundo de greve em virtude da confecção de camisetas para Campanha de Lutas.
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Este ano não foi fácil para o conjunto da classe traba-
lhadora. Mas, se por um lado, o capitalismo e o Esta-
do burguês não deram trégua, por outro, em diversos 

momentos, nós, trabalhadores, nos mobilizamos enquanto 
uma só classe para enfrentar com muita luta as tentativas 
de retirada de direitos.

Nossa capacidade de organização e nossa união ainda 
precisam ser fortalecidas, mas paramos o país em 2017 e 
lutamos com garra para manter aquilo que foi conquista-
do arduamente por nós e por aqueles que vieram antes de 
nós. E em 2018 não vai ser diferente.

QueStõeS locaiS
No município, a administração de Curitiba segue o mesmo 
ritmo do governo federal. E não desiste de atacar os di-
reitos dos servidores! Mais um exemplo disso é o envio 
de um projeto de lei para a Câmara de Vereadores propon-
do mudanças para o Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e o 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Curitiba (IPMC), sem ao menos dialogar com os conselhos 
de administração dos institutos. 

Além das consequências do pacotaço do prefeito Rafael 
Greca – sentidas tanto pelos servidores quanto pelo conjun-
to da população – a administração tem planos de precari-
zar ainda mais os serviços públicos da nossa cidade nos 
próximos anos de gestão. A proposta de orçamento para os 
serviços de saúde e educação já anuncia os cortes que virão.

Nesse final de ano, acompanhamos o remanejamento e 
a eleição de diretores. Devido ao atraso da administração 
para encaminhar as mudanças na lei de eleição para dire-
tores das unidades escolares, esse processo começou mais 
tarde que o previsto e sem as alterações aprovadas pela 
comissão. O atraso também impactou o procedimento de 
remanejamento, que terá apenas a primeira etapa realiza-
da em 2017 e o restante somente no ano que vem.

Diante de vários retrocessos, podemos concluir que 
este ano não foi nada fácil, e não esperamos que será dife-
rente em 2018. Portanto, precisamos nos manter atentos 
a todos esses ataques e mobilizados para enfrentá-los. 
É preciso envolver a comunidade, pois, além da desvalori-
zação dos profissionais, todos que utilizam os serviços 
públicos são afetados pelo descaso e precarização im-
postos pela administração municipal.

o ano está  
acabando, mas 
oS ataqueS 
ContInuam!

a b c d e F g H i

pa
rt

e 
es

p
ec

ia
l 100 1.265,48 1.300,91 1.337,33 1.374,78 1.413,27 1.452,85 1.493,53 1.535,34 1.578,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldo do MêS de agoSto/2017
Saldo Bancário  180.488,87
Caixa Interno  1.554,40
Fundo de Greve  1.007.384,49
Aplicação para compra da sede  1.430.500,00
total  2.619.927,76

deMonStrativo de receitaS de SeteMbro de 2017
Mensalidades sindicalizados  283.332,83
Resgate Poupança Fundo de Greve  1.299,65
Baile do professor  120,00
total receita  284.752,48

deMonStrativo de deSpeSaS de SeteMbro de 2017
informática
Hospedagem/site/internet  691,00
Internet/Onda  22,10
Manutenção  546,66
aquisições
Equipamentos de informática  2.091,64
Móveis e utensílios  4.837,90
assessorias e Serviços
Dieese  1.637,86
Honorários Advocatícios  11.000,00
Contabilidade  1.362,00
Fotocópias e autenticações  5,85
Locação copiadora  762,64
Serviços de entrega  175,00
Empresa de segurança  123,06
Assinaturas  69,80
auxílios
Diretoria/alimentação  1.485,84
Diretoria/Transporte  673,30
correio  6.042,75
energia elétrica/copel  990,18
encargos  23.507,77
contribuição estatutária/cnte  14.040,78
Sanepar  447,99
eventos
Alimentação para eventos (Abrapetite)  956,25
Reuniões, Seminários e cursos de formação  10.579,34
Coletivo dos Aposentados  636,95
Eventos CNTE  3.499,51
Conselho de Representantes  213,85
Campanha de Lutas  38.759,89
Baile do Professor  12.127,00
trabalhadores

Salários e aux. transporte e alimentação  38.743,12
Assistência médica  11.754,47
Exames periódicos  40,00
Ajuda de custo para formação  650,00
Plano odontológico  671,32
Seguro de vida  233,22
Contribuição sindical  57,64
Jurídico
Gastos processuais  305,87
Sede
Material de consumo/limpeza e conservação  542,80
Material de escritório  1.599,78
Manutenção e reparos  964,01
Aluguel/IPTU  10.845,50
comunicação
Jornal/cartazes/folders  2.880,00
Diagramação/arte  7.400,00
Carteirinha sindicalizado  1.800,00
telefone
VIVO  479,86
TIM  1.634,77
Internet Copel  359,11
Transporte
Transporte atividades sindicais  907,36
veículos
Combustível  2.306,41
Veículos particulares: combustível/desgaste  611,55
Estacionamento/ESTAR  591,75
Manutenção  1.709,00
tarifas bancárias  82,20
ressarcimento direção 
desconto da greve de 28/4  1.299,65
apoio a outros movimento
Sintcom-PR  750,00
CHAPA 1 - Serviodres Públicos 
de São José dos Pinhais  3.000,00
CHAPA 1 - Sinetran - Mato Grosso 2.000,00
aplicações
Aplicação compra da sede própria 22.500,00
total deSpeSaS 254.006,30

Saldo atual
SALDO BANCÁRIO 212.110,06
CAIXA INTERNO 679,39
FUNDO DE GREVE 1.011.187,65
APLICAÇÃO PARA COMPRA DA SEDE 1.453.000,00
total 2.676.977,10

regional bairro novo
Liberada:

Adriano Vieira 
Permanece em sala de aula:

Luciana Kopsch

regional boa vista
Liberada: 

Luana Crestani
Permanece em sala de aula:

Cristiane Bianchini

Dulce Chaves
Gislaine Franco

regional cajuru 
Liberada: 

Mariana Navarro
Permanece em sala de aula:

Ana Claudia Xavier 
Gabriela Dallago

Juliana Zeni Ostroski

regional boqueirão
Liberada: 

Wagner Argenton 
Permanece em sala de aula:

Raquel Soares
Luciana Kopsch

regional Matriz
Liberada:

Wagner Batista

regional cic
Liberada: 

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

Rosana Almeida
Sheila Simonsen 

Cristiane Marques
Arthur Zwolinski Prats

regional pinheirinho 
Liberada:

Francielly da Silva Costa
Permanece em sala de aula:

Arthur Zwolinski Prats

regional portão
Liberada:

Solange Moreira

regional Santa Felicidade 
Liberada: 

Liliane Tsumanuma
Permanece em sala de aula:

Ariane Lopes
Cristiane Marques

Thayana Ribeiro da Cruz

regional tatuquara 
Liberada:

Rafael Alencar Furtado 
Permanece em sala de aula:

Gabriel Conte
Marilu do Rocio Schwanke

Rosana Almeida

aposentada
Marisa Tchorney Guimarães

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

Júlia Trindade 

Projeto gráfico, 
ilustração e diagramação:  

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

tabela deFaSada: HÁ 251 diaS SeM repoSiÇÃo da inFlaÇÃo

2017 foi marcado por muita luta e resistência, 
mas as investidas do governo contra os 

direitos dos trabalhadores seguem. Por isso, 
precisamos manter e fortalecer a mobilização
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Greca arma nova bomba 
contra o ICS e o IPmC

Por trás do discurso que  
promete ‘reerguer o ICS’,  
Prefeitura detona serviços e 
empurra conta para os servidores 

MoBILIZaÇÃo 

A Prefeitura quer empurrar, a qualquer custo, a dívi-
da causada por sua péssima gestão para os servi-
dores municipais. No dia 21 de novembro, Greca 

enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que 
propõe mudanças no Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e 
também no Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Curitiba (IPMC).

Com essa manobra, Greca repete o desrespeito aos 
servidores e vai além: atropela também os conselhos Fis-
cal e de Administração do ICS, que sequer tiveram tempo 
para analisar as mudanças propostas no projeto.

A resistência continua! O SISMMAC está finalizando 
uma nota técnica sobre as ameaças do projeto, que será 
entregue a todos os vereadores. Além disso, o Sindica-
to também está em contato com os órgãos nacionais de 
fiscalização dos planos de saúde e de previdência para 
denunciar as irregularidades! 

Ajude a informar e mobilizar sua unidade. Não po-
demos permitir que ataquem o ICS, enquanto a Pre-
feitura acumula uma dívida de mais de R$ 63 milhões 
com o nosso Instituto. Mudanças também podem atingir o IPMC

 Com o projeto enviado à Câmara, Greca também quer incluir o 
curitibaprev na mesma legislação que trata do ipMc. Com essa 
manobra, a Prefeitura pretende legalizar a redução de 22% para 19% 
no repasse do IPMC e o desvio desses 3% para o curitibaprev. Hoje, 
esse desvio é irregular porque a Lei 9.626/2001 prevê que a contribuição 
patronal seja destinada apenas ao IPMC. 

Greca conseguiu aprovar a criação do CuritibaPREV em setembro, 
mas o fundo ainda não recebeu sequer o aval do órgão responsável pela 
fiscalização desse modelo de previdência complementar. Além disso, o 
IPMC passa por uma auditória do Ministério da Fazenda para verificar os 
dados apresentados pela Prefeitura para justificar o saque de mais de R$ 
700 milhões do Instituto. 

Pronto-atendimento do ICS  
não atenderá mais emergências

 Casos graves serão redirecionados para o Hospital 
Santa casa de Misericórdia e também para o 
Hospital nossa Senhora do pilar. Com essa decisão, 
a Prefeitura avança no processo de privatização do 
nosso Instituto. É hora de ficar atento e reforçar a 
luta em defesa da nossa saúde! 

 Desconto pago pelos 
servidores subiria de 3,14% 
para 3,90%: um aumento de 
mais de 24%.   

 Já a contribuição da 
Prefeitura subiria menos de 8%, 
de 3,65% para 3,90%.

 Querem abrir o icS para 
atender outros beneficiários. 
Na prática, isso significa jogar 
nosso Instituto na lógica 
comercial dos planos de 
saúde privados que só 
buscam o lucro.

 Greca quer mudar a lei para 
acabar com a exigência que 
obriga a Prefeitura a calcular 
a contribuição patronal sobre 
toda a folha de pagamento. 
Se aprovada, a mudança 
legaliza o calote imposto em 

junho do ano passado, quando 
a administração começou a 
fazer o repasse considerando 
apenas os inscritos no ICS.

 A principal bomba é a 
proposta de revogar a lei 
8.786/1995, que hoje obriga 
a Prefeitura a ressarcir o 
ICS pelos programas de 
saúde ocupacional e 13 
procedimentos médicos que 
são de sua responsabilidade. 
doenças graves, como 
tumores malignos, demência, 
insuficiência renal e AIDS, 
ficariam sem cobertura 
da prefeitura. Ao longo do 
tempo, esses custos podem 
ser transferidos para os 
beneficiários, como já acontece 
com outros planos de saúde. 

Veja os principais ataques ao ICS
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a nossa luta

O 
governo corrupto de Te-
mer acelerou e aprofun-
dou os ataques aos di-
reitos do conjunto dos 

trabalhadores nesse ano para agra-
dar e garantir grandes lucros e pri-
vilégios aos seus sustentadores: 
empresários, banqueiros e demais 
políticos vendidos. 

A aprovação da terceirização ir-
restrita em março deste ano aumen-
ta a instabilidade no trabalhador, 
inclusive do serviço público, além 
de diminuir os salários e piorar 
as condições de trabalho de nossa 
classe como um todo.

Em junho, a Reforma Trabalhista 
aprofundou esse ataque. O nego-
ciado vale mais que o legislado, ou 
seja, as leis trabalhistas perdem sua 
força e agora os direitos que antes 
eram garantidos ficam à mercê de 
acordos diretos entre patrões e tra-
balhadores. E agora, tentam apro-
var a Reforma da Previdência, que 
propõe o aumento da idade mínima 
para aposentadoria: 65 anos para 
homens e 62 para mulheres. No 
caso da educação: 60 anos para 
professores e professoras, um au-
mento de 5 e 10 anos respectiva-
mente em relação ao que é agora. 

Resistência dos Trabalhadores 
 Esses ataques fizeram com que milhões de 

trabalhadores aderissem direta e indiretamente às 
paralisações nacionais, principalmente às de  
15 de março e 28 de abril. Nesses dois dias nacionais 
de luta, fechamos mais de 90% das escolas em 
Curitiba. Também desenvolvemos nossa luta contra 
o pacotaço do Greca e nos somamos aos demais 
trabalhadores que foram às ruas da cidade para  
que esses ataques não passassem. 

Porém, décadas de acomodação e de perda da autonomia 
das principais centrais sindicais frente a partidos políticos 
contribuíram para que esses dias não tivessem a dimensão que 
deveriam ter.

Em vez de seguirem na construção da Greve Geral, as principais 
centrais esvaziaram essa construção em favor de uma marcha à 
Brasília ainda no primeiro semestre e de um abaixo-assinado pela 
revogação da Reforma Trabalhista no segundo semestre.

A paralisações foram retomadas somente em novembro, a partir da 
mobilização do ramo dos metalúrgicos contra a Reforma Trabalhista 
e o início de sua validade. Em dezembro, já bem desarmados como 
classe, fomos pautados pela Reforma da Previdência e mais um dia de 
paralisação foi chamado para a véspera da votação.

Todo esse processo nos mostrou uma coisa: devemos 
intensificar nossa participação na reorganização da classe 
trabalhadora brasileira.

Ataques em Curitiba
 O ano de 2017 tem sido um 

ano de muitos ataques aos 
trabalhadores por todo Brasil. E, 
em Curitiba, não foi diferente. A 
gestão Rafael Greca assumiu nessa 

conjuntura nacional de ataques aos 
direitos dos trabalhadores e inventou 

uma suposta dívida como desculpa – até 
hoje não confirmada pelo Tribunal de Contas. 

Com isso, ele aprovou, com uso de violência, seu pacotaço 
de desmonte do serviço público na cidade. Cinicamente, é 
chamado de Plano de Recuperação de Curitiba.

Esse conjunto de projetos de lei foi enviado pelo executivo 
para a Câmara de Vereadores, já no primeiro semestre e foi 
um ataque frontal aos direitos conquistados por décadas 
de luta do magistério municipal. O pacotaço atingiu áreas 
cruciais: congelou salários, carreiras, atacou a previdência 
e piorou as condições de trabalho dos servidores que já 
não estavam boas. 

Como resposta a todos esses ataques, construímos dias 
históricos de resistência dos servidores municipais. Fizemos 
14 dias de uma greve combativa, dialogamos com a 
comunidade, fechamos avenidas, ocupamos a Câmara de 
Vereadores quando necessário, pressionamos vereadores e 
até mesmo enfrentamos a repressão da Polícia Militar que foi 

A LUTA CONTINUA!

Uma Greve Geral e unificada 
de todos os servidores mu-

nicipais junto com a população 
trabalhadora precisa ser cons-
truída para revertermos esses 
ataques e impedirmos outros 
que virão!

Para isso, precisamos avançar 
em nosso diálogo e envolver a 
comunidade na luta pela educa-
ção. Atendemos diariamente mi-
lhares de trabalhadores e suas 
famílias e devemos trazer a co-
munidade para conhecer os pro-
blemas reais do serviço público, 
além de demonstrar que esta-
mos do mesmo lado, lutando por 
melhores condições de trabalho 
que resultam na melhora dos di-
reitos sociais prestados para a 
população de Curitiba.

Essa união é algo fundamen-
tal para o avanço de nossa re-
sistência contra a destruição 
da educação, saúde, segurança, 

assistência social e demais di-
reitos, promovida por essa ad-
ministração.

Os ataques não irão cessar e 
nossa resistência precisa se in-
tensificar. Os prefeitos e suas 
insanidades passam, mas quem 
constrói diariamente a cidade 
somos nós trabalhadores do ser-
viço público da cidade. Com as 
férias, devemos recarregar as ba-
terias para a continuidade da luta 
no próximo ano.

Levantar e sacudir a poeira 
tornam-se necessidades para não 
ficarmos estáticos em meio a tan-
to retrocesso! Vamos olhar nos 
olhos dos nossos colegas e nos 
apoiar mutuamente. É hora de 
construir a maior luta da histó-
ria da cidade de Curitiba. Vamos 
nos lembrar que quem faz essa 
cidade somos nós, população 
trabalhadora, e podemos sim 
reverter esse quadro de terra 
arrasada. Podemos e devemos!

Firmes! Eu acredito na luta!

2018: A RESISTÊNCIA 
DEVE CONTINUAR  

E AVANÇAR!

utilizada para garantir que arrancassem os nossos direitos. 
Nos dias de aprovação do pacotaço, a sessão da Câmara 

Municipal foi covardemente transferida para a Ópera de Arame. 
Ao som de bombas, gás lacrimogênio e de gritos de protesto dos 
milhares de servidores do município, a bancada do tratoraço aprovou 
a força esses ataques.

Fechamos mais de 90% das escolas da cidade, mas, infelizmente, 
ainda faltou fechar um número maior de CMEIs, de unidades básicas 
de saúde, da guarda municipal e demais áreas do serviço público 
municipal, além de aumentar a adesão em nossa própria categoria 
para termos mais chance de barrar o pacotaço.

No segundo semestre, Greca deu continuidade ao desmonte da 
estrutura pública que atende a população trabalhadora para servir aos 
empresários aliados ao seu grupo político e dos privilégios de seus 
mais de 400 comissionados. Em agosto, os vereadores aprovaram a 
possibilidade de terceirização na educação e saúde e a criação de um 
instituto privado de previdência para os servidores, o CuritibaPrev.

E agora, no fim de ano, outros ataques são promovidos, como 
a revisão do dimensionamento de pessoal para pior. Ou seja, a 
Prefeitura quer diminuir o número de professores em diversas 
escolas para tapar buraco das mais de 700 contratações que 
prometeu e não fez! 

Outro grave ataque recente da Prefeitura é o aumento da 
alíquota do ICS. Essa é a proposta para nosso Instituto além da 
cruel desobrigação da PMC em cobrir gastos com doenças de maior 
complexidade. Teremos que lutar para que isso não se concretize!

2017: ANO DE 
RESISTÊNCIA
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Consciência negra e a urgência 
do debate sobre a cultura  
afro-brasileira em sala de aula

conscIÊncIa neGra

 coletivo de aposentados do SiSMMac marca 
presença nas mobilizações da categoria

O mês de Consciência Negra chegou ao 
fim, mas a reflexão despertada pela 

data deve se manter acesa e orientar o 
nosso trabalho em sala de aula ao longo 
de todo o ano. 

Há quase 15 anos, a Lei 10639/2003 
garante a obrigatoriedade do ensino 
sobre “História e Cultura Afro-Brasilei-
ra” no currículo escolar. A criação da 
lei buscou romper com um modelo de 
educação que privilegia os valores e 
tradições europeias, enquanto esconde 
nossas raízes africanas e indígenas. En-

tretanto, a falta de apoio institucional 
e de financiamento fragilizam a imple-
mentação da Lei 10.639/03.

É preciso enfrentar essa situação e 
cobrar do poder público financiamento 
e apoio pedagógico para que o ensino 
de temas ligados à cultura afro-brasilei-
ra ganhe espaço nas salas de aula. Além 
disso, é preciso também trocar informa-
ções e divulgar e os projetos desenvolvi-
dos hoje nas escolas graças à dedicação 
e o esforço de muitas professoras e pro-
fessores da rede.

aposentados, sim. Inativos, 
nunca. educadores sempre!
Com 15 anos de existência, o Coletivo de Aposentados do 
SISMMAC continua mostrando que a luta em defesa de 
direitos é contínua! Confira o balanço do ano de 2017

coLetIVo de aposentados 

O Coletivo de Aposentados do 
SISMMAC completou 15 anos em 
2017, um ano marcado por mui-

ta luta do magistério contra os ataques 
da administração pública municipal e do 
âmbito nacional também, como as Refor-
mas da Previdência e Trabalhista. 

O ano já começou com o atraso na 
implementação do Plano de Carreira e 
no enquadramento dos aposentados. 
Apesar da grande mobilização da cate-
goria em março, a gestão se mostrou 
intransigente e truculenta nos pou-
cos momentos de diálogo e a transi-
ção não foi feita.

No dia 28 de março, a Prefeitura apre-
sentou um pacote com 12 projetos, ale-
gando que o objetivo era recuperar as 

finanças do município. No entanto, logo 
a verdadeira intenção do prefeito foi re-
velada. Em vez de firmar um compro-
misso com a educação e o funcionalis-
mo público, ficou claro que a prioridade 
de Greca era servir grandes empresas. 
Além de congelar os Planos de Carreira 
dos servidores, Greca também atrasou o 
pagamento da data-base e promoveu ata-
ques contra o Instituto de Previdência do 
Servidores Municipais de Curitiba (IPMC) 
com a criação do CuritibaPREV. 

E a resposta da categoria contra es-
ses graves ataques foi a resistência! 
O Coletivo também teve uma grande 
participação na luta da categoria con-
tra o pacotaço. Professoras e professo-
res aposentados testemunharam no dia 

20 de noveMbro 
HoMenageia reSiStência 
contra a opreSSÃo e o 
preconceito

 O Dia da Consciência Negra é uma 
homenagem à Zumbi, último líder do 
Quilombo dos Palmares, assassinado 
em 20 de novembro de 1695. Assim 
como os demais quilombos criados 
no Brasil no período, Palmares foi 
uma experiência de organização 
social alternativa, em que o trabalho 
era produzido e dividido de forma 
coletiva. Existiu por mais de cem 
anos e reuniu não somente negros 
escravizados em busca de liberdade, 
mas também povos nativos e uma 
parcela da população branca em 
condição de pobreza.

26 de junho o descaso da bancada do 
tratoraço e a truculência policial como 
meios de aprovar o pacote de ajuste 
fiscal de Greca. 

Já nas atividades internas, o Coletivo 
promoveu nos tradicionais encontros 
mensais momentos de formação polí-
tica discussão de assuntos de interes-
se da categoria. No mês de outubro, O 
SISMMAC realizou o 4º Seminário de 
Aposentados e Pré-aposentados, que 
teve como objetivo proporcionar um es-
paço de preparo para a aposentadoria e 
de troca de experiências para quem já 
deixou a sala de aula. O evento abordou 
assuntos como o conceito de saúde e 
Reforma da Previdência.

a luta é contínua!
2017 já está chegando ao fim, mas o Co-
letivo continua firme no compromisso 
com a luta em defesa de direitos. No dia 
7 de dezembro, o Coletivo de Aposen-
tados vai realizar uma panfletagem no 
Instituto Curitiba de Saúde (ICS) contra 
os ataques ao Instituto. Para o ano que 
vem, o grupo busca intensificar a re-
sistência e a adesão para retornar ain-
da mais fortalecido em 2018! Juntos 
somos mais fortes! 
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para deBater no chÃo da escoLa

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 181/15 
foi aprovada por uma Comissão Especial da Câ-
mara dos Deputados no início de novembro. 

Mas, você sabe o que a PEC 181/2015 significa? Ela 
interfere na interpretação de todas as leis e portarias 
que autorizam o aborto legal no Brasil. Inclusive, nos 
casos decorrentes de estupro e de anencefalia do feto.

A proposta inicial, apresentada em 2015, tinha 
intenção de ampliar a licença-maternidade em caso 
de nascimento prematuro. Entretanto, ao longo da 
tramitação, a proposta que beneficiaria mulheres e 
bebês prematuros sofreu um duro golpe do conser-
vadorismo legislativo. 

Essa comissão, formada majoritariamente por ho-
mens, aprovou uma mudança do artigo 1º da Consti-
tuição. Na parte em que fala do “princípio da dignidade 
humana”, o relator Jorge Mudalen (DEM-SP) acrescen-
tou o termo “desde a sua concepção”. Com a aprova-
ção, o texto do artigo passou a ser escrito “da dignida-
de da pessoa humana desde a sua concepção”.

Na prática, a mudança abre um precedente para 
a criminalização do aborto em qualquer aspecto. E 
pode, até mesmo, abolir a lei do Código Penal exis-
tente desde 1940, que prevê a legalidade do aborto 
em casos de estupro, nos quais a gravidez gere risco 
de morte à mulher, e também – desde 2012 – casos 
de anencefalia do feto. Além disso, o que se destaca 
na lei penal vigente é que a decisão, embora ainda 
limitada, pertence à mulher – e não a terceiros, 
sobretudo ao Estado.

É alarmante que o Estado retire da mulher o po-
der de decisão sobre sua gravidez em casos como 
o mais violento e cruel crime sobre sua identida-
de: o estupro. 

a noSSa luta!
As mulheres lutam todos os dias por igualdade e iso-
nomia em todas as instâncias da sociedade. No entan-
to, o machismo ainda é bastante presente em nosso 
cotidiano. Desde a diferença salarial até o medo de 
andar sozinha na rua à noite. 

Não podemos permitir que o patriarcado conti-
nue legislando em favor próprio! Precisamos, sim, 
de leis que nos permitam escolher sobre o que que-
remos e que não tolerem mais e mais mortes, sobre-
tudo de mulheres que sobrevivem nas periferias. Já 
que, além da questão de gênero, é preciso ressaltar 
a questão de classe! Mulheres trabalhadoras morrem 
todos os dias em clínicas de aborto clandestinas, sem 
condições nenhuma de acesso a um serviço de saúde 
público de qualidade.

O Brasil precisa avançar e não retroceder! Não pode-
mos permitir que uma bancada machista e conserva-
dora assuma o controle sobre a vida das mulheres.

A inclusão do texto na proposta de emenda é sus-
tentada por aqueles que “defendem a vida”, mas que 
na primeira oportunidade afirmam que “bandido bom 
é bandido morto”. Portanto, onde está a coerência do 
discurso pró-vida? Isto nos traz uma bela reflexão sobre 
aquilo que defendemos e o que de fato praticamos.

A PEC 181 é um atentado aos direitos da mulher 
sobre seu corpo, seu emocional e sua vida.

PeC 181 retira poder de 
decisão das mulheres 

 Existe um canal direto de denúncias contra a violência 
à mulher, o “Disque 180”. No entanto, a maior rede de 
proteção à mulher é a rede em que todas lutem, juntas, 
por uma causa só: a emancipação.

caSoS de eStupro no braSil

Fonte: Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) e 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016)

casos registrados, mas apenas 30% dos crimes 
cometidos são denunciados. A estimativa mais precisa 
é de que ocorra um estupro por minuto em nosso país.

49.497
20

16
a falta de registro pode estar vinculada ao fato do 
crime ter sido realizado por alguém próximo da 
vítima, um familiar, namorado, marido, pai, vizinho.

20
11

20
11

das vítimas 
de estupro 
são crianças e 
adolescentes70%

Entre 2011 e 
2014, o número 

de notificações de 
estupro aumentou 

66,1% 
no Brasil

No Paraná, esse 
percentual, que era de 

76,8% em 2011, 
passou para 

93,5% em 2014

 No nosso estado, esse 
número significa que a 
cada 10 atendimentos 

de violência contra 
a mulher, nove deles 

eram casos de estupro.

 quando se trata de mulheres, 
esse percentual sobe para67% 90% da população tem medo de 

ser vítima de agressão sexual

e Se FoSSe coM você?
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InforMe-se

Inscrições para o procedimento começam em dezembro, 
mas processo só terá fim em fevereiro de 2018

 SiSMMac 
participa 

ativamente 
da comissão 

eleitoral 

remanejamento tem início este ano 

A administração de 
Rafael Greca fez de 
tudo para ameaçar o 

princípio básico de gestão 
democrática nas escolas. 
Todo o processo da elei-
ção de diretores das es-
colas municipais foi bas-
tante conturbado. E ainda 
não acabou! A partir de 
agora, todos os pedidos de 
impugnação que chegaram 
até às mesas eleitorais se-
rão analisados pela comis-
são. O resultado final sai 
no dia 11 de dezembro.

Essa confusão toda se 
deu principalmente porque 
a Prefeitura fez questão de 
aprovar alterações na lei 
14.528/2014, sem as mu-
danças que foram definidas 
depois de ampla discussão 
na comissão formada para 
rever essa legislação.

O atraso da administra-
ção no envio do projeto de 
lei à Câmara também con-
tribuiu para que todas as 
etapas acontecessem de 
forma atropelada. O resul-
tado disso foi um grande 
prejuízo do exercício da 
democracia nas escolas. 
As prioridades da gestão 
Greca dificultaram que can-

eleição de diretores acontece

no SufoCo
Atraso promovido pela gestão Greca prejudicou debate de qualidade nas escolas

O processo de remanejamento dos tra-
balhadores da educação tem início 

agora no mês de dezembro. Entretanto, 
nem esse procedimento ficou livre dos 
ataques da gestão Greca. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos (SMRH), o atraso na eleição para 
diretores de escola fez com que o rema-
nejamento fosse adiado.

Na prática, isso significa que os 
profissionais que tiverem que en-
trar com recurso ou escolher vagas 
remanescentes terão que fazê-los du-

rante o período do recesso, em feve-
reiro de 2018.

A direção do SISMMAC começou a 
pressionar a administração municipal 
há mais de um mês. Isso porque, nos 
anos anteriores, a portaria do remane-
jamento foi publicada em outubro. Esse 
ano, a Portaria nº 59, que organiza o 
procedimento, foi publicada na última 
semana de novembro.

As inscrições começam no dia 11 de 
dezembro. Fique atento aos demais pra-
zos no quadro ao lado.

dataS e prazoS do 
reManeJaMento

11/ 12 até 18h de 14/12  Inscrições

21/12  Resultado

1 a 2/2/2018  Recursos 
(8h às 12h e 14h às 18h)

a partir de 2/2/2018   
Resposta dos recursos

5/2  Resultado pós-recursos

6 a 9/2  Escolha de vagas remanescentes

Março a junho de 2018  
Requerimentos 

didatos e eleitores pudes-
sem conversar francamen-
te, discutir as necessidades 
coletivas das unidades e 
traçar ações de luta conjun-
ta para cobrar melhorias na 
qualidade da educação pú-
blica de Curitiba. 

Para além disso, tanto 
candidatos quanto a própria 
comunidade escolar estavam 
bastante confusos durante 
todo o período eleitoral. Des-
de a inscrição das chapas até 
o resultado da votação.

Em eleições anteriores, 
os candidatos tinham mais 
de 15 dias para fazer cam-
panha. Este ano, muitos 
professores tiveram menos 
de uma semana para apre-
sentar suas propostas para 
a comunidade. 

Mas, encerrado o pro-
cesso, vocês, professoras 
e professores que foram 
eleitos por colegas, alu-
nos e pais têm uma es-
colha importante a fazer: 
seguir firme na luta em de-
fesa de direitos duramente 
conquistados pela nossa 
categoria e se apoiar na 
comunidade que os elegeu 
ou abaixar a cabeça para os 
ataques da Prefeitura. 


