
ElEição dE REpREsEntantEs

É de extrema importância 
que todas as escolas elejam 
representantes tanto no 
período da manhã quanto 
da tarde. O representante é 
a pessoa de referência entre 
Sindicato e escola, a parte 
que une os relatos do chão da 
escola e as reivindicações e 
lutas do conjunto da categoria.

n
osso primeiro encontro em uma instância 
de decisão da categoria será no Conselho 
de Representantes do magistério.

a parte que une sindicato e escola precisa ser 
eleita pelas professoras e professores da rede

o 
SISMMAC dá as boas-vindas 
às professoras e professores 
da rede. Com as energias 

recarregadas nessas férias, 
iniciamos um ano com a certeza 
de que precisamos estar unidos.

Em 2018, a polarização que 
ocorreu entre nós, devido às eleições 
presidenciais, nos enfraqueceu e 
isso só favorece os governos que se 
aproveitam desses momentos para 
retirar ainda mais direitos.

Mas, agora, é hora de superar essa divisão e unir 
todas as nossas forças. O inimigo é outro: os ataques 
aos direitos impostos por governos e patrões. Basta 
de desavenças, somos trabalhadores, professores 
e estamos do mesmo lado. Por isso, paz entre nós e 
resistência aos senhores!

Garanta a participação da sua 
unidade nesse espaço de decisão 
do magistério e entre nessa luta!

E o primeiro CR do ano  
já tem data marcada: 

27 de fevereiro
às 8h15 e às 13h30

união 
contra os 
ataques

paz 
entre 

nós



Retirada do auxílio-transporte 
 O ataque que indignou a categoria no 

segundo semestre de 2018 pode ter suas 
consequências práticas aplicadas agora em 

2019. É mais uma forma do desgoverno Greca 
diminuir nossos salários e atacar nossas 

condições de vida e trabalho. 

governos em nível municipal e nacional 
querem retirar direitos, confira o que  

vamos enfrentar com muita luta em 2019:

 Para enfrentar todos esses ataques, será preciso organizar e 
mobilizar os nossos locais de trabalho, nos somarmos aos demais 
servidores públicos do município e também aos trabalhadores do 
setor privado para garantir a manutenção de direitos duramente 

conquistados por nós e por aqueles que vieram antes de nós. Firmes!

Reforma da previdência 
 Evidência de que os governos conversam 

entre si, Greca mandou uma carta à Bolsonaro 
com “dicas” para a Reforma da Previdência a 

exemplo do que ocorreu em Curitiba. 
E se engana quem pensa que a Reforma 
da Previdência vai atingir apenas os 

trabalhadores do setor privado. A proposta 
do governo Bolsonaro vem com tudo pra 
cima dos servidores públicos e, inclusive, 

dos professores.

Contratação via processo 
Seletivo Simplificado (PSS)

 Esse ataque já está na agenda de discussão da 
Câmara Municipal desde o ano passado e deve ser 

nosso principal enfrentamento em nível municipal. Ao 
longo do mês de janeiro, fizemos uma série de matérias 
que coloca tudo que está em jogo com a aprovação do 

PSS, você vai deixar esse ataque passar?

Mantenha-se 
inforMado! 
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