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Prefeitura realiza 
concurso público abaixo 
das expectativas.

Desde a greve em 2013, 
Curitiba não fez 
propostas aos educadores.

Entenda o é hora 
atividade e sua 
importância.

Governantes

s governantes não parecem 

terem aprendido muita coisa Ocom os protestos populares de 

2013. Embora o povo tenha tomado às 

ruas - em uma lição de civilidade – 

reivindicando saúde, segurança, 

mobilidade e educação, tanto o Governo 

do Estado como a Prefeitura de Curitiba 

não fizeram a tarefa de casa. 

Em âmbito estadual, o governo 

Beto Richa atrasa pagamento de 

professores, fecha salas de aula, reduz 

comida das crianças e ainda recorre na 

justiça contra a atitude da APP-

Sindicato que cumpre lei federal e 

implementa na marra a hora-atividade 

de 33%. Já em Curitiba, o prefeito 

Gustavo Fruet prometeu uma revolução 

na educação. Dois anos após eleito, os 

educadores ainda sofrem com a falta de 

profissionais, com salas cheias, hora 

atividade não cumprida, não elegem as 

direções escolares junto com a 

comunidade, não tem direito a 

aposentadoria especial, nem redução de 

jornada de trabalho, quebrando a 

igualdade com os professores. 

sem Educação
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Educadores infantis promoveram
diversas mobilizações até a greve

VOCÊ SABIA... 
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Mobilizados

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”.

Ato dos educadores em 29 de junho 

cobrou isonomia Educadores promovem o dia ‘D’ em 

14 de agosto

A educação não muda

sem os pais nas ruas

Na foto, lixo é colocado no mesmo 
caminhão que traz a comida das crianças. 
Prefeitura gasta R$ 37,6 milhões com 
refeições terceirizadas.

14 de setembro
Santos Andrade

9 horas
Mobilize

Em 14 de setembro, educadores 

denunciam terceirização e 

condições de trabalho inadequadasEducadores divulgam jornal em 

agosto se preparando para as 

reivindicações

Em jornal voltado para a população, 

educadores mostram que governo 

não tem feito proposta para os 

trabalhadores para garantir 

isonomia com o magistério e 

melhorar as condições de trabalho.
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Gráfico mostra qual é a expectativa de contratações para melhorar a educação infantil em Curitiba.

Educadores a menos

VOCÊ SABIA... 

Para melhorar a qualidade de 
atendimento das crianças, é necessário 
aumentar a quantidade de profissi- 
onais responsáveis pela educação. Este 
é um dos motivos que leva os 
educadores a solicitarem a redução de 
jornada para 30 horas.  Além disso, a 
redução tem que ser acompanhada da 
contratação de novos educadores. 
Atualmente, Curitiba tem 3772 
educadores em sala. No último 
concurso, apenas 339 foram aprovados. 
Para os trabalhadores, a contratação de 
mais 2650 novos educadores é 
essencial para tornar nota 10 a 
educação na capital. 

No entanto, no dia 3 de 
fevereiro, a Prefeitura de Curitiba 
lançou edital de concurso público 
prevendo apenas contratar 243 novos 
trabalhadores. No entanto, em 27 de 
novembro  de  2013 , o  es tudo  
apresentado pela Prefeitura - em mesa 
de negociação no último dia de greve - 
apontava para uma contratação de 
1064 novos educadores. Com isso, 
poderia ser implementado 33% de hora 
atividade em uma jornada de 40 horas 
nos cmeis. 

Estudos técnicos apontam mais 
contratação e menor gasto 

Os dados apresentados pela 
Prefeitura de Curitiba chegavam a cifra 
de R$ 212 milhões, caso fossem 
contratados 5900 novos servidores 
para uma rotina de 30 horas semanais 
com hora atividade de 33%.

Contudo,  a proposta feita pelo 
Sismuc está bem abaixo deste valor. 
Segundo o Departamento Intersindical 
de Estudos Estatísticos (Dieese), para 
além dos 1064 novos educadores 
prometidos pela Prefeitura em mesa de 
negociação, seriam necessários outros 
1586 educadores.

De acordo com esses números, 
o investimento em profissionais para 
cuidar das crianças fica em torno de R$ 
48 milhões, ou seja, menos 1/4 do que a 
gestão havia calculado.

Visita de grupo técnico 
constata condições para 
implementar 30 horas na 
Capital

O Sismuc e a Prefeitura promo- 
veram duas visitas de campo para 
averiguar condições de trabalho, jornada 
e escala nos cmeis. Foram visitados quatro 
locais. Na regional do Bairro Novo, o 
Sismuc indicou o cmei Vila Vitória e a 
Prefeitura o Cmei Salgueiro.  Já na 
Regional Boa Vista, o sindicato apontou a 
visita ao Cmei Santa Efigênia enquanto 
que a gestão escolheu o Cmei Liberdade.
Em comum, na primeira visita, houve a 
constatação dos servidores de que há 
condições para a implementação da 

Educadores e professores não são tratados iguais
Cerca de 70% dos educadores infantis de Curitiba já possuem formação 

equivalente com a carreira do magistério. Com isso, eles executam o mesmo 

tipo de trabalho em sala de aula que um professor, que é o cuidar e educar os 

alunos. São atribuições do educador traçar um plano de aula e atividades, 

fazer avaliação do desenvolvimento infantil e promover portfólio de 

acompanhamento das atividades desenvolvidas. Mesmo com essas 

atividades, os educadores não têm aposentadoria especial, redução de 

jornada, hora atividade de 33% e nem podem eleger a direção do cmei.

jornada de 30 horas. “Os dois cmeis estão 
de acordo com a redução de jornada. Foi 
levantada a questão da qualidade de vida, 
inclusive a questão da saúde física e 
mental que, com (nova) escala, as pessoas 
renderiam muito mais em sala de aula”, 
afirma Cinthia de Andrade e Silva, 
servidora integrante da comissão do 
Sismuc no grupo técnico.

Método de pesquisa 
Como método da visita houve 

conversa com direção dos cmeis, 
pedagogos e educadores. Da parte dos 
servidores se averiguou o funcionamento 
da hora-atividade, além de carga horária e 
escala de trabalho. No caso do cmei Vila 
Vitória, constatou-se falta de educadores.

Contratação de educadores para melhorar a 
educação está abaixo do esperado

Evasão educadores

3772 educadores 

na rede

2650 precisam ser 

contratados para 

implementar as 30 

horas

339 educadores 

aprovados no 

concurso



Especial Educação Infantil
Março/2014

Curitiba é reprovada em matéria de negociação

1.Dezembro de 2013 2. Janeiro de 2014 metade de junho, em plena Copa do 
Os educadores de cmei´s apresentaram No dia 29, foi definida em mesa de Mundo da Fifa, período quando 
no dia 19 às secretarias de Educação e negociação a formação de um grupo de manifestações e greves podem estar 
Recursos Humanos uma proposta de trabalho técnico sobre a redução de proibidas. Depois de insistência da 
redução da jornada de trabalho para 30 jornada para 30 horas. A função do grupo comissão formada pelo Sismuc, o prazo 
horas. técnico é subsidiar a continuidade dos foi reduzido para 26 de abril para 
O estudo apresentado pelos educadores debates sobre o tema. reavaliação de trabalho. 
mostrou que é possível a redução da O grupo tem o mesmo número de 

carga horária, com impacto financeiro representantes do sindicato e da gestão. 4.Assembleia do dia 19 de fevereiro e greve no 
menor que os dados da gestão. O estudo A partir disso, eles teriam 30 dias, a partir dia 18 de março! 
técnico fez também com que a PMC da primeira reunião, para apresentar O cronograma e os eixos propostos pela 
colocasse de volta na agenda a proposta propostas a partir da primeira reunião. PMC foram submetidos à assembleia 
das  30  horas  semana is .  Como extraordinária. O prazo inicial dado pelos 
encaminhamento, a gestão ficou de 3.Fevereiro 2014 trabalhadores era de 30 dias. Mesmo 
analisar a proposta do sindicato, A primeira reunião do grupo de estudos com a tentativa da gestão em protocolar 
apontando em 2014 reuniões técnicas d as  30  h o ras  não  fo i  fác i l .  A  novo prazo para avaliação dos trabalhos, 
entre entidade sindical e o órgão público. administração municipal, no dia 12, a categoria entendeu, por unanimidade, 

propôs calendário de encontros até a que a greve é necessária.

Sem proposta Educadores apresentaram três modelos para redução de jornada. Governo Fruet, nada.

Manoel Ramires

Os servidores tentaram de todas as 
formas e caminhos o diálogo com a gestão 
para alcançar a demanda dos educadores 
pela isonomia com o magistério e redução 
da jornada de trabalho. O objetivo é 
promover maior qualidade na educação 
infantil de Curitiba.

A proposta de 20 horas semanais, 
garantindo isonomia com o magistério, foi 
recusada pela gestão, ainda em maio de 
2013. 

Porém, naquele momento, PMC 
mostrou disposição para debater então as 
30 horas semanais e mais 33% de hora-
atividade. Em outubro de 2013,  a ausência 
de respostas culminou em greve no mês 
seguinte.

Os educadores de Curitiba 
tomaram então as ruas da capital, nos dias 
26 e 27 de novembro. Depois de avaliar as 
propostas de isonomia com o magistério 
(professores municipais), o segmento da 
educação infantil resolveu dar um voto de 
confiança ao prefeito Gustavo Fruet e 
retomar as negociações.

D e  d e z e m b ro  a  f eve re i ro ,  
ocorreram uma série de reuniões e a 
formação de um grupo de trabalho 
paritário entre sindicato e gestão. Mas não 
houve resultados práticos. Confira a nossa 
caminhada até aqui: 

Confira o passo a passo das negociações entre Sismuc e Prefeitura 


