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Educadores não 
conseguem planejar 
atividades.

Cmei's inaugurados 
estão fechados para 
reformas.

Comida terceirizada e 
de qualidade duvidosa 
nos cmei’s.

Não tá legal

Na ponta do lápis. A educação infantil de Curitiba passa por dificuldades. 
Os principais pontos listados pelos educadores são a terceirização da 
alimentação escolar e da limpeza, os impactos negativos da falta de 
funcionários, a não redução de jornada de trabalho e a falta de concurso 
público. O descumprimento da hora permanência, o correto dimensionamento 
e a falta de estrutura física e humana adequada para atender a inclusão de 
crianças especiais também são problemas.
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Alimentação nutritiva, só que não

VOCÊ SABIA... 
30% da alimentação escolar devem provir da agricultura familiar
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Santa Catarina deve começar 
projeto piloto de 
"desterceirização" da merenda 
escolar

Um projeto piloto em Brusque, 
Xanxerê, Tubarão e Canoinhas deve 
iniciar a "desterceirização" da merenda 
esco lar  em Santa  Catar ina .  A  
determinação partiu do Ministério 
Público Federal (MPF), que encaminhou 
pedido extraoficial para a Secretaria de 
Estado da Educação pedindo melhorias 
no serviço em setembro.

Nesse novo projeto, 150 escolas 
começarão a ser geridas pelo Estado.  
De acordo com Osmar Matiola, a 
secretaria está testando a agilidade do 
serviço, como a compra de alimentos 
por licitação. Um novo edital será 
lançado para a contratação das 
merendeiras, ainda sem data prevista.

Ficou determinado: Abstenção 
de novas licitações para terceirização do 
fornecimento de merenda escolar e 
início da progressiva implantação da 
"desterceirização" do fornecimento de 
merenda escolar, planejando um novo 
modelo de execução do PNAE.

Uma manifestação no Cmei faturamento sobe para R$ 48 milhões, 

Monteiro Lobato de pais e educadores como registra o documento: “O valor 

flagrou uma irregularidade no forneci- global do contrato passa para R$ 

mento de alimentação. O mesmo cami- 48.027.406,39, representando um 

nhão que trazia a comida também percentual acumulado de 7,36%”.

recolhia parte do lixo. O fato indignou a O Sismuc levou a atual gestão o 

todos que assistiram a cena. Esse é mais pedido de fim da terceirização da 

um episódio da alimentação terceirizada alimentação. O assunto foi tratado em 

pela Prefeitura para as empresas mesa de negociação em maio de 2013. No 

Risotolândia Indústria e Comércio de entanto, as secretarias de Recursos 

Alimentos e a Denjud Refeições (foto). Os Humanos e Educação disseram que a 

profissionais também reclamam da reversão era impossível: “Não há neste 

quantidade e da qualidade da comida momento a previsão para o fim da 

servida às crianças na merenda e no terceirização da alimentação”, registra 

almoço. ata, e ambas secretarias colocaram a 

A comida privatizada de Curitiba dificuldade de nova organização de 

custa R$ 0,95 por criança na merenda e R$ cozinha nas unidades”. 

2,85 no almoço. A dieta básica pela manhã 

é café com leite ou achocolatado ou chá 

com pão com margarina ou queijo. No 

almoço é servido arroz, feijão, carne, 

salada e um legume cozido e na janta 

sopa. Detalhe: a maior parte desta comida 

não cumpre os 30% de alimentos 

provindos da agricultura familiar (veja 

texto abaixo). 

Somando criança a criança, a 

Prefeitura pagaria R$ 37 milhões por ano 

às empresas, segundo contrato obtido 

com exclusividade pelo Sismuc. Isto sem 

contar os reajustes ao longo do ano que 

dispensam licitação. Somando os 

acréscimos (são pelo menos 10), o 

Terceirização
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A Lei nº 11.947/2009 determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos 
repassados pelo FNDE para alimentação escolar.  A cidade de São Paulo passou a 
aplicar a lei neste ano. No último dia 22/08 foi realizada sessão pública para abertura 
dos envelopes 1 e 2 das chamadas 003, 005, 006 e 007/SME/2013. Nesta ocasião, 
houve a presença de representantes de diversas cooperativas que apresentaram 
suas propostas. Curitiba, por outro lado, não cumpre a Lei federal 11.947, de 2009. 
“Apenas R$ 3,4 mil (são gastos) com a compra de produtos da agricultura familiar – 
um valor pequeno diante dos quase R$ 13 milhões recebidos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar”, segundo a própria 
Prefeitura. A gestão promete mudar este diagnóstico. 
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Curitiba não cumpre Lei Federal na educação
A lei municipal 12348/07 institui a hora permanência (20%) para os cargos de 

educador e educador social, regidos pela lei No. 12.083. Já a lei do Piso Nacional (Lei n° 
11.738) reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da 
educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ambas as leis são 
importantes para que os profissionais da educação possam no ambiente de trabalho, 
planejar o conteúdo e as atividades a serem desenvolvidas com as crianças. Ou, como 
diz uma educadora: “Eu não levo a roupa de casa pro cmei assim como não posso levar 
as tarefas do trabalho para casa. É incerto”.

Falta de profissionais coloca em risco 
desenvolvimento das crianças

Na Reg. Pinheirinho, agentes administrativos assumem o papel dos educadores (foto). Hora permanência

VOCÊ SABIA... 

O Sismuc tem comprovado na 
prática a falta de educadores nos cmei's 
de Curitiba. Em visitas nas Unidades Santa 
Rita e Pinheirinho, os trabalhadores não 
estão conseguindo realizar a hora 
permanência. Na primeira, o cumprimen- 
to da lei 12348/07 está sendo feita de 
forma fracionada, segundo a pedagoga. 
No local, uma professora está afastada 
por tratamento de saúde desde fevereiro. 
Já no Pinheirinho, embora o núcleo tenha 
sido avisado, a carência em relação a uma 
pedagoga vem de 2011. Este equipamen-
to também não atinge as oito horas de 
planejamento e estudos, como determina 
a lei municipal.

A falta de educadores acarreta no 

acúmulo de função, no descumprimento 

da Lei do Piso Nacional de 33% e nos 

afastamentos para tratamento de saúde. 

No mês de agosto, por exemplo, o Cmei 

Santa Rita teve uma média de três 

ausências por dia em virtude de LTS.  No 

último dia 21 os afastamentos contabiliza- 

ram cinco profissionais.  Para Juliano 

Soares, coordenador do Sismuc, quem 

mais sofre é a criança. “A conseqüência 

negativa é que não há planejamento e a 

revisão das atividades para as crianças 

também não ocorre”. Neste equipamento 

os pareceres com a avaliação das crianças 

referentes ao primeiro semestre estão 

sendo entregues apenas em cinco de 

setembro.

A pedagoga do Núcleo de 

Educação Pinheirinho Cleonice tenta 

minimizar os casos. Diz que, mesmo de 

forma descontínua, as permanências 

estão sendo garantidas. “Nós não 

conseguimos garantir os três profissionais 

juntos, mas fracionada. Para garantir que 

aconteça (a permanência), a gente 

organiza isso”, declara.

No entanto, a garantia infringe a 

lei. O sindicato apurou que uma auxiliar 

administrativa e uma agente administrati- 

va com laudo restritivo estavam cuidando 

das crianças na hora do sono.  A diretora, 

que ao que tudo indica está afastada por 

causa de um problema no pé e que 

recebeu o Sismuc mais cedo, não se 

encontrava no período do almoço. 

Segundo os educadores, embora haja o 

desvio de função dos administrativos por 

não ter habilitação para cuidar de 

crianças, a prática é rotineira. A direção do 

sindicato conversou com a coordenadora 

no núcleo, Rosangela. Ela alegou que 

tomaria providências.

“A conseqüência negativa é que 
não há planejamento e a revisão 
das atividades para as crianças 

também não ocorre”. 
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O Sismuc fez uma enquete com os 
educadores eleitos delegados durante o 
10º Congresso da entidade. O objetivo era 
saber se estava sendo cumprida a hora 
permanência de oito horas.   O 
levantamento relevou que Curitiba não 
cumpre integralmente a lei federal. Dos 
delegados entrevistados,  55,31% 
disseram que não cumprem a hora 
permanência de forma integral.  Segundo 
os entrevistados,  o trabalho de 
planejamento é sempre dividido ao longo 
da semana, ou seja, não é feito 
integralmente e sem interrupções. 
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Cmei's inaugurados seguem fechados

A procura por vagas nos Centro fechados. É o caso do Cmei Iodéia Felício, matricular seus filhos. Ou nem tanto. 

Municipais Infantis é grande. No no Sítio Cercado, que ficou pronto, mas “Demorou tanto que minha filha cresceu 

entanto, muitos prédios prontos já passa por reformas no valor de R$ 100 e já está na escola”, se indigna.

passam por reformas. Em fevereiro, mil. Com isso, nenhuma vaga foi aberta. Enquanto os cmei's seguem 

durante anúncio do prefeito Gustavo No local, pais fizeram matrícula para fechados, os profissionais que compõe a 

Fruet, o município precisa de R$ 1,18 início das atividades em março de 2013. equipe (educadores, agentes adminis 

milhões para por em funcionamento Chegaram até a receber visita do núcleo trativos, diretor, pedagogos) são 

mais quatro cmei's e uma escola de educação, mas nada mudou. emprestados para outros equipamentos. 

municipal. Além disso, “os contratos de O morador Henrique Sanches, O  Cmei Moradias Olinda, da regional 

manutenção (terceirizados)  estão com vizinho ao equipamento público, conta Bairro Noivo, é um deles, pois possui dois 

pendências superiores a R$ 2 milhões. que quase não vê movimento no local educadores  que foram cedidos  

Passados nove meses após a que sofreu com infiltração no telhado. provisoriamente até que o equipamento 

constatação da Prefeitura, as obras Henrique foi um dos muitos pais que Iodéia Felício seja, enfim, aberto às 

seguem em ritmo lento e os locais fizeram cadastro e que aguardam poder atividades em 2014, provavelmente.

VOCÊ SABIA... 
O dimensionamento é a regra que determina quantos educadores tem que ficar em sala com um número limite de crianças. 

Atualmente, na Prefeitura de Curitiba, cada sala deve ter três educadores com crianças até três anos. Com quatros anos são dois 

educadores e um professor e  com cinco anos é um educador e dois professores.  A quantidade de crianças por sala depende da 

idade. Se a Prefeitura abre novos cmei's ou amplia o horário de funcionamento sem realizar concurso público e contratar novos 

profissionais, acaba retirando trabalhadores de um local, sobrecarregando a equipe e, conseqüentemente, piorando a qualidade 

do atendimento. 

Sem vagas Abertura de equipamentos sem concurso público pode desfalcar outras unidades.

Prefeitura gasta mais R$ 
1,18 milhões para por em 
funcionamento quatro 
cmei’s
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