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Informativo do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba

E
m março, o magistério ocupou as ruas 
e os pontos turísticos de nossa cidade 
durante seis dias de greve para cobrar 
a implantação do Plano de Carreira da 

categoria e a contratação de professores. Essa 
foi a greve mais longa dos últimos 20 anos do 
magistério de Curitiba.

No dia 15, fechamos mais de 140 escolas e 
somamos quase sete mil professores na rua! 
Nossa luta também se uniu a de diversos traba-

Intensificar a luta em 
defesa de nossos direitos!

As tarefas do período são aumentar a mobilização e unificar o conjunto 
dos servidores contra os ataques da administração municipal

lhadores contra a Refor-
ma da Previdência.

Mesmo com a nossa 
resistência, o prefeito e 
seus secretários recebe-
ram o magistério apenas 
no quinto dia de gre-
ve. Apesar da reunião, 
as pautas da categoria 
não foram atendidas. 
A administração não 
apresentou os impac-
tos orçamentários para 
atender as nossas rei-
vindicações e sequer 
propôs um cronograma 
para cumprimento do 
que foi prometido. 

A greve de março de 
2017 foi só o começo! 
O pacote de ajuste fis-
cal foi protocolado pela 
Prefeitura na última se-
mana. Se aprovadas, as 
medidas promoverão o 

desmonte dos serviços públicos, além de atacar 
aposentadoria, licença-prêmio, décimo terceiro, 
reposição da inflação e vales transporte e ali-
mentação dos servidores municipais.  

Para essa série de ataques, a nossa resposta 
é a luta unificada dos trabalhadores do municí-
pio. O magistério está firme e disposto a resistir 
bravamente a todas essas retiradas de direitos. 
Convocaremos os demais servidores e a popula-
ção para estarem conosco. 

Firmes!
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Campanha de Lutas 2017

Após seis dias de greve, magistério continua FIRME na luta em defesa de direitos
Resistência cresce contra o pacotaço de ajuste fiscal

O 
magistério de Curitiba continua uni-
do e mobilizado. Após seis dias de 
greve, retomamos as aulas com o 
compromisso de envolver a comuni-

dade e fortalecer o movimento de resistência 
contra os ataques aos nossos direitos. 

O diálogo com a comunidade é fundamen-
tal para enfrentar os ataques propostos por 
Greca com o pacote de ajuste fiscal e derrotar 
também as propostas de terceirização, Re-
forma Trabalhista e Reforma da Previdência 

que tramitam no Congresso Nacional.
Em uma assembleia com mais de 650 pro-

fessores no dia 30 de março, o magistério deu 
o pontapé inicial na preparação de uma mobi-
lização unificada do conjunto dos servidores. 
Também foram aprovadas ações para pressio-
nar os vereadores a votar contra a retirada de 
direitos dos servidores. A mobilização, que 
começa com um abaixo-assinado e visitas à 
Câmara Municipal, também prevê greve no 
dia da votação do pacote.

 Assembleia unificada de todos os  
servidores para encaminhar ações conjuntas  
e decidir sobre a greve geral;

 Paralisação no dia da votação dos projetos de 
ajuste fiscal na Câmara Municipal;

 Coleta de assinaturas na comunidade para o 
abaixo-assinado contra o pacotaço de ajuste fiscal;

 Acompanhar o calendário de tramitação 
dos projetos na Câmara e organizar o 
enfrentamento;

 Ações de mobilização nas regionais, a serem 
definidas no Conselho de Representantes, 
levando em consideração a realidade de cada 
regional. Avaliar também no CR a proposta de 

atrasos de 30 minutos como forma de protesto;
 Denunciar os ataques do projeto de ajuste 

fiscal com uma campanha em outdoors;
 Continuar com a mobilização pelo Facebook, 

WhatsAPP e envio de e-mails para todos os 
vereadores com o objetivo de barrar o pacotaço;

 Participar das formações convocadas pela 
Prefeitura com as camisetas pretas da Campanha 
de Lutas e fazer panfletagem para dialogar com 
as colegas que participam dos cursos;

 Indicativo de participação na Greve Geral 
Nacional do dia 28 de abril;

 Intensificação da campanha de sindicalização, 
no sentido de fortalecer as nossas lutas.

Enquanto não houver 
negociação, conselhos 
de escola devem 
agendar reposição 
apenas do dia  
15 de março

A assembleia do dia 30 aprovou 
por unanimidade a posição de 

não agendar reposição dos dias 
16, 21, 22, 23 e 24 de março en-
quanto não houver garantia de re-
tirada das faltas e restituição de 
todos os descontos.

A postura intransigente da admi-
nistração tenta fragilizar e dividir o 
magistério! Querem que as profes-
soras e professores cedam e acei-
tem repor, mas já afirmaram que 
não vão retirar o registro das fal-
tas, nem devolverão todo o valor 
descontado. Sua intenção é pagar 
apenas pelo dia trabalhado na repo-
sição, sem devolver as gratificações 
e o descanso semanal remunerado. 

É hora de nos mantermos unidos 
com uma decisão única sobre a repo-
sição, assim teremos mais força para 
pressionar a Prefeitura a negociar.

Veja as principais ações de mobilização aprovadas na assembleia:

Em seis dias de greve, magistério mostrou união, garra e compromisso com a luta pela educação

15mar. 140 
escolas fecham 
em um dia de 
GREVE GERAL 
para lutar pelo 

Plano de Carreira, 
contratação de 
professores e 

contra a Reforma 
da Previdência;

21mar. 
Professores 

retomam greve 
para cobrar 

resposta sobre 
implantação do 

Plano de Carreira 
e contratação de 

professores;

22mar. 
Panfletagem 
em frente às 
unidades de 
ensino e atos 
nas regionais 

aumenta apoio 
da comunidade à 

greve;

23mar. Com ato 
na Câmara Municipal 

e no Jardim 
Botânico, magistério 

mobiliza apoio da 
sociedade e arranca 

primeira reunião 
com o Greca;

16mar. 
No segundo 
dia de greve, 
magistério 
protesta 

em frente à 
Prefeitura; 
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Após seis dias de greve, magistério continua FIRME na luta em defesa de direitos
Resistência cresce contra o pacotaço de ajuste fiscal

Enquanto não houver 
negociação, conselhos 
de escola devem 
agendar reposição 
apenas do dia  
15 de março

A assembleia do dia 30 aprovou 
por unanimidade a posição de 

não agendar reposição dos dias 
16, 21, 22, 23 e 24 de março en-
quanto não houver garantia de re-
tirada das faltas e restituição de 
todos os descontos.

A postura intransigente da admi-
nistração tenta fragilizar e dividir o 
magistério! Querem que as profes-
soras e professores cedam e acei-
tem repor, mas já afirmaram que 
não vão retirar o registro das fal-
tas, nem devolverão todo o valor 
descontado. Sua intenção é pagar 
apenas pelo dia trabalhado na repo-
sição, sem devolver as gratificações 
e o descanso semanal remunerado. 

É hora de nos mantermos unidos 
com uma decisão única sobre a repo-
sição, assim teremos mais força para 
pressionar a Prefeitura a negociar.

 Adia a data-base para 31 de outubro 
e acaba com a obrigação de repor toda 
a inflação do período anterior;

 Suspende todos os planos de 
carreira, novos e antigos, por tempo 
indefinido;

 Auxílio transporte passa a ser pago 
com crédito no cartão da URBS;

 Dificulta o acesso a licença-prêmio 
para os servidores atuais e acaba com 
o direito para os novos servidores;

 Imposição de um teto para a 
aposentadoria e criação de um fundo 

de pensão privado;
 Aumento anual da alíquota do 

IPMC, de 11% para 14%;
 Quer sacar R$ 600 milhões do 

IPMC e pretende parar de repassar 
contribuição patronal de aposentados 
e pensionistas. Segundo a Prefeitura, 
esse valor será usado para pagar a 
dívida com o IPMC;

 Mudanças na cobrança da coleta de 
lixo e no Imposto sobre Transmissão 
Intervivos de Bens Imóveis (ITBI) 
afetarão a população mais pobre.

Em seis dias de greve, magistério mostrou união, garra e compromisso com a luta pela educação

AjustE fIscAl: 
cortem seus 
privilégios, não 
nossos direitos!

A Prefeitura mentiu no material envia-
do às escolas ao afirmar que nenhum 

direito seria retirado com o ajuste fiscal. 
Além de aniquilar direitos conquista-

dos com muita luta pelos servidores, as 
propostas também afetam a população e 
impõem uma contratação mais precari-
zada para os novos servidores.  Apesar 
da justificava ser o suposto rombo nas 
contas do município, algumas medidas 
sequer representam economia a curto 
prazo. É o caso, por exemplo, do fim da 
licença-prêmio para os novos servidores.

Para impor esses ataques, a Prefeitura 
precisa aprovar os projetos na Câmara 
Municipal. Por isso, nossa pressão será 
intensa em cima dos vereadores para 
mostrar que os servidores e a população 
trabalhadora que utiliza os servidores 
são contra o pacotaço!

Prefeitura quer dar calote 
em servidores, para 

honrar dívida com grandes 
empresas

Ajuste fiscal de Greca pretende 
aniquilar direitos dos servidores

23mar. Com ato 
na Câmara Municipal 

e no Jardim 
Botânico, magistério 

mobiliza apoio da 
sociedade e arranca 

primeira reunião 
com o Greca;

24mar. Mesmo 
sem avanço nas 

negociações, magistério 
decide retomar as 

aulas para fortalecer 
o movimento de 

resistência contra o 
pacote de ajuste fiscal;

25a28mar. Mobilização 
continua com atos nas 

atividades de comemoração do 
aniversário de Curitiba. Prefeito 

não aparece para cortar 
o bolo no Parque Barigui, 

mas é obrigado a encarar o 
magistério nos bairros;

29mar. No 
aniversário de 

Curitiba, magistério 
protesta contra 

pacotaço com ato em 
frente à Catedral. 

Professoras e 
professores 

seguem dando 
exemplo de 

fibra e coragem 
de ir à luta 

em defesa do 
que é justo. 

A resistência 
continua contra 

a retirada de 
direitos que o 
prefeito quer 
impor com o 
ajuste fiscal!

*Segundo dados 
da Prefeitura

R$241
milhões

 Implantação de todos 
os planos de carreira e 
seus reflexos em 2017

 Dívida com 
empresas 

terceirizadas

R$500
milhões

 A Prefeitura pretende enviar um novo projeto para aumentar a cobrança do 
Instituto Curitiba de Saúde (ICS). Pela proposta, a alíquota dos servidores sobe 
dos atuais 3,14% para 3,65% e cobram mais R$ 49,56 por dependente.
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Jonas Rebicki

RefoRma da pRevidênCia

 Magistério engrossou as paralisações do dia 15 de 
março contra a Reforma da Previdência

eLeições

Aposentadoria dos servidores 
continua na mira dos ataques

O governo pretende sancionar o pro-
jeto de lei que libera a terceiriza-

ção em todos os ramos e atividades. 
Após 15 anos sem tramitação, a pro-
posta de 1998 foi aprovada às pressas 
na Câmara dos Deputados.

Pelo projeto, as empresas poderão 
terceirizar sua atividade-fim, aquela 
para a qual a empresa foi criada. Ou 
seja, uma escola poderá terceirizar seus 
professores e um hospital poderá ter-
ceirizar seus médicos e enfermeiros. A 
medida prevê que a contratação tercei-
rizada possa ocorrer sem restrições, in-
clusive na administração pública.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITI-
BA -  SISMMAC, com endereço na Rua Nunes Machado, nº 1577- Cep: 80220-070 
- Bairro Rebouças - Curitiba, por intermédio de sua Presidente, no uso das atribuições 
legais e estatutárias, com base nos arts. 83º, 84°, 89º, 90° e demais dispositivos legais 
aplicáveis do estatuto vigente da entidade sindical, CONVOCA todos os servidores do 
Magistério Municipal de Curitiba, sindicalizados, para as ELEIÇÕES SINDICAIS de 
nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes, para o mandato de três anos 
nos termos do art. 83 do Estatuto do SISMMAC. As eleições realizar-se-ão nos dias 
7, 8 e 9 de junho de 2017, no horário das 8h00 (oito horas)  às 17h00 (dezessete 
horas), com urnas itinerantes e fixas, definidas pela Comissão Eleitoral do Sindicato 
dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba. Caso não seja obtido o quorum 
estatutário ou haja empate entre as chapas mais votadas, nos moldes estabelecidos 
no parágrafo segundo, alínea 3 do art. 89 do Estatuto, realizar-se-á segundo pleito 
nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2017. Não sendo obtido ainda o quorum na segunda 
eleição, uma terceira eleição realizar-se-á nos dias 27 e 28 de junho de 2017.  Em caso 
de empate, novas eleições serão realizadas no dia 30 de junho de 2017, sendo que as 
mesmas realizar-se-ão nos mesmos moldes e locais da primeira. A partir do dia 4 de 
abril de 2017, estará aberto o prazo de 30 (trinta) dias para registro de chapa, 
funcionando a Secretaria do Sindicato no horário das 9h00 (nove horas) às 12h00 
(doze horas) e das 14h00 (quatorze horas) às 18h00 (dezoito horas). Serve-se deste 
edital, também, para convocar a Assembleia Geral para a eleição da Comissão 
Eleitoral, nos termos do estatuto social, a ser realizada no salão de Eventos do 
Hara Palace Hotel, localizado a Avenida Iguaçu, nº 931, Bairro Rebouças, no dia 
4 de maio de 2017, às 19h00 (dezenove horas) em primeira chamada, caso não seja 
atingido o quorum estatutário, realizar-se-à às 19h30min (dezenove horas e trinta 
minutos), em segunda chamada. O presente edital será afixado no quadro de aviso da 
Sede Social do SISMMAC e publicado em jornal de grande circulação na base terri-
torial desta entidade sindical. São eleitores e/ou candidatos de chapa própria, todos os 
filiados ao SISMMAC que estiverem em dia com as mensalidades sindicais e com mais 
de 6 (seis) meses de inscrição no quadro social do Sindicato em gozo com os direitos 
sociais e eleitorais conferidos no Estatuto. O registro das chapas deverá ser feito 
mediante requerimento, em duas vias de igual teor e forma, dirigido à Comissão 
Eleitoral, instruído com ficha de qualificação do candidato, cópia de documento 
de identidade e contracheque atual, comprovando a sua condição de sindicaliza-
do, até às 18h00 (dezoito horas) do dia 4 de maio de 2017. Será recusado o registro 
de chapa(s) que não apresentarem no mínimo, 2/3 (18 - dezoito) dos candidatos, entre 
efetivos e suplentes, distribuídos entre a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Corpo 
de Suplentes. As demais informações reportam-se nos contidos do Estatuto da Entida-
de à disposição dos interessados. 

Curitiba, 4 de abril de 2017.
 

SIOMARA RODRIGUES KULICHESKI
PRESIDENTE DO SISMMAC

As eleições para a pró-
xima direção do SIS-
MMAC, que estará à 

frente do Sindicato no triênio 
2017-2020, serão realizadas 
nos dias 7, 8 e 9 de junho 
deste ano.

Os prazos de todo o pro-
cesso eleitoral estão defini-
dos no Estatuto do SISMMAC 
e precisam ser cumpridos à 
risca. E é apenas por isso que 
esse assunto será tratado nes-
se momento de intensa mobili-
zação do conjunto do magisté-
rio, nesta e nas futuras edições 
do Jornal Diário de Classe.

O edital que abre o processo 
eleitoral foi publicado no dia 4 
de abril. As inscrições de cha-
pa vão até o dia 4 de maio e 
devem ser realizadas na sede 
do SISMMAC (Rua Nunes Ma-
chado, 1577 – Rebouças), das 
9h às 12h e das 14h às 18h.  

O edital também convoca 

o magistério a participar da 
assembleia para eleição da 
Comissão Eleitoral que acon-
tece no dia 4 de maio, às 19h, 
em primeira chamada, e às 
19h30, em segunda chamada, 
no Hotel Hara (Av. Iguaçu, 931 
– Rebouças). 

Todos os filiados ao Sindi-
cato há mais de seis meses e 
que estiverem em dia com as 
mensalidades poderão parti-
cipar da eleição com direito 
de votar e se candidatar. As 
chapas devem ser inscritas 
por meio de requerimento, 
em duas vias, destinado à Co-
missão Eleitoral, com ficha de 
qualificação de cada candida-
to e cópia do contracheque. 

A chapa deverá ter, no mí-
nimo, 18 e, no máximo, 28 
candidatos, entre efetivos e 
suplentes, distribuídos entre 
diretoria executiva, conselho 
fiscal e corpo de suplentes.

Abertas as eleições para 
direção do sIsMMAc | 2017

teRCeiRização

Após a pressão de mais de 
800 mil trabalhadores nas 

ruas no dia 15 de março, o go-
verno federal divulgou que ex-
cluiria os servidores públicos 
da proposta de Reforma da Pre-
vidência. O que parecia um re-
cuo era na verdade uma mano-
bra para tentar enfraquecer e 
dividir a luta do conjunto da 
classe trabalhadora.

Poucos dias depois, Michel Te-
mer voltou atrás e anunciou que 
estabeleceria prazo de seis me-
ses, após a aprovação do projeto, 
para que os estados e municípios 
ataquem a aposentadoria dos ser-
vidores com versões locais da Re-
forma da Previdência.

Projeto aprovado 
na câmara libera 
terceirização no 
serviço público

Prazos das Eleições

 Publicação do edital que abre o processo eleitoral | 4 de abril
 Inscrições de chapa | até 4 de maio

   Das 9h às 12h e das 14h às 18h
 Assembleia que elege a Comissão Eleitoral | 4 de maio

   Às 19h em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação
 Eleições para a direção do SISMMAC | 7, 8 e 9 de junho

Para impedir que nossas aposentadorias 
sejam atacadas, o caminho é fortalecer a 
construção da greve geral de toda a classe 
trabalhadora por nenhum direito a menos!

Acompanhe as notícias e análises sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores no site do SISMMAC!


