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O X Congresso do SISM-
MAC, que acontecerá 
nos dias 28 e 29 de se-

tembro, debaterá o papel da 
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) no movimento sindi-
cal e nossa possível desfilia-
ção desta Central. Esta edição 
do jornal Diário de Classe traz 
mais informações sobre o Con-
gresso que deve entrar para a 
história do SISMMAC como um 
marco na construção de novos 
rumos para o nosso Sindicato, 
com o objetivo de fortalecer 
ainda mais a luta das traba-
lhadoras e trabalhadores da 
educação, em específico, e 
contribuir também com a or-
ganização geral do conjunto 
da classe trabalhadora.

Nosso Sindicato é filiado à 
CUT desde o seu 1º Congresso, 
realizado no dia 7 de outubro 
de 1989. Ao longo desses 23 
anos, entretanto, a atuação po-
lítica da Central mudou muito. 
Hoje, grande parte da nossa 
categoria não sabe o que é e 
muito menos o que a CUT faz. 
Queremos discutir o papel de-
sempenhado por essa entida-
de e como ela atua na política 
brasileira. Por que se encontra 
tão afastada dos trabalhado-
res que “representa”? Existem 
outras possibilidades de con-
tribuirmos para a reorganiza-
ção da classe trabalhadora e 
de suas lutas? Qual o papel do 
SISMMAC nisso tudo? 

Maio foi o mês em que in-
tensificamos a luta por mais 
investimento para o Institu-

to Curitiba de Saúde. Nesta 
edição, relatamos como foi o 
ato do dia 26, a audiência com 
a Prefeitura e a assembleia ge-
ral. A mobilização por mais 
2% para o ICS continua ago-
ra no mês de junho! Insisti-
mos para que as professoras 
e professores fiquem e lutem 
pelo Instituto, afinal já contri-
buímos muito e não podemos 
abrir mão do que é nosso!

Também temos novida-
de sobre o processo de im-
plementação dos 33,33% de 
hora-atividade. Em resposta a 
nossa ação, o Tribunal de Jus-
tiça decidiu que a Prefeitura 
deve indenizar os professores 
pela hora-atividade não usu-
fruída desde agosto de 2011. 
Essa decisão é mais um instru-
mento de pressão! Confira a 
matéria e saiba também como 
estamos nos organizando para 
que a administração cumpra a 
Lei, sem ameaçar os direitos já 
existentes. A fiscalização da 
hora-atividade deve se inten-
sificar, ainda mais, a partir 
da nomeação dos aprovados 
no concurso em andamento!

Nossa categoria já entendeu 
que juntos somos mais fortes 
e que precisamos conhecer 
nossa história para lutarmos 
melhor em defesa do que nos 
é de direito! Acompanhe as 
atividades do SISMMAC e par-
ticipe ativamente do nosso 
Congresso! Não deixe que ou-
tros decidam por você como 
e onde deve estar organizado 
nosso Sindicato!

Vem aí o X Congresso 
do SISMMAC

editorial

expediente
Sindicato doS ServidoreS do MagiStério Municipal de curitiba  |  Al. Dr Muricy, 54, 10º andar, Ed. Novo Hamburgo, Centro, CEP 80.010-120, Curitiba, PR. Fone/Fax: (041) 3225-6729  |  Gestão “Novos Rumos - A 
Alternativa de Luta” (2011-2014)  |  direção liberada: Andressa Fochesatto, Gabriela Dallago, Gabriel Conte, João Antonio Rufato, Patrícia Giovana Rezende, Rafael Alencar Furtado e Silmara Carvalho  |  direção que permanece 
nas escolas: Anella Bueno, Carolina Cunha, Claudiane Pugsley, Cristiane Bianchini, Eliete França, Eumar André Köhler, Geny Maria Dallago, Graça dos Santos, Izabel de Oliveira, Mara Patrinhani, Milaine Alves Barszcz, Mylena Garcia 
Deutscher, Nanci Cordova Yasdeck, Natalia Gaudeda, Pedro de Alcântara Pereira Neto, Rodrigo de França, Rosana Pilch Carlesso, Rosangela Barbosa de Sales, Siomara Kulicheski, Suzana Pivato, Wagner Argenton  | equipe de 
comunicação: Thaíse Mendonça (Jornalista responsável – DRT 8696/PR) e Stephanie D´Ornelas  |  Projeto gráfico, ilustrações e diagramação: Ctrl S Comunicação | Simon Taylor (www.ctrlscomunicacao.com.br)

2   |  informativo do Sismmac  |  # 182  |  junho 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS  Março/2012

tabela de vencimentos do Magistério abri/2012 (com 19,56% de reajuste)

a b c d e F g H i

100 946,46 972,92 1.000,16 1.028,17 1.056,95 1.086,57 1.117,00 1.148,26 1.180,41

101 1.213,50 1.247,45 1.282,42 1.318,31 1.355,24 1.393,15 1.432,16 1.472,29 1.513,52

102 1.555,86 1.599,48 1.644,22 1.690,24 1.737,62 1.786,28 1.836,27 1.887,66 1.940,59

103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 0,00 1.434,59 1.474,80 1.516,06 1.558,52 1.602,14 1.647,02 1.693,16 1.740,57

105 1.789,28 1.839,39 1.890,91 1.943,81 1.998,25 2.054,21 2.111,73 2.170,89 2.231,68

106 2.294,15 2.358,37 2.424,46 2.492,32 2.562,09 2.633,79 2.707,60 2.783,40 2.861,34

107-PMI 2.941,46 3.023,83 3.108,50 3.195,52 3.285,01 3.376,99 3.471,53 3.568,74 3.668,68

108-PMI 3.771,40 3.877,00 3.985,55 4.097,14 4.211,86 4.329,79 4.451,04 4.575,68 4.703,78

107 1.251,68 1.286,71 1.322,77 1.359,80 1.397,86 1.437,01 1.477,24 1.518,64 1.561,13

108 1.604,85 1.649,77 1.695,98 1.743,46 1.792,28 1.842,48 1.894,11 1.947,11 2.001,63

109 2.057,70 2.115,35 2.174,53 2.235,42 2.298,06 2.362,37 2.428,53 2.496,53 2.566,41

110 2.638,30 2.712,16 2.788,14 2.866,15 2.946,45 3.028,94 3.113,75 3.200,92 3.290,55

111-PMII 3.382,69 3.477,40 3.574,78 3.674,86 3.777,76 3.883,53 3.992,29 4.104,06 4.218,99

112-PMII 4.337,13 4.458,56 4.583,39 4.711,73 4.843,66 4.979,28 5.118,71 5.262,03 5.409,38

111 1.439,43 1.479,73 1.521,17 1.563,76 1.607,59 1.652,59 1.698,82 1.746,44 1.795,35

112 1.845,61 1.897,28 1.950,42 2.005,01 2.061,15 2.118,86 2.178,20 2.239,19 2.301,90

113 2.366,35 2.432,64 2.500,73 2.570,77 2.642,75 2.716,75 2.792,78 2.871,03 2.951,40

114 3.034,07 3.118,96 3.206,35 3.296,12 3.388,46 3.483,26 3.580,82 3.681,10 3.784,17

115-PMIII 3.890,12 3.999,04 4.111,01 4.226,11 4.344,45 4.466,10 4.591,16 4.719,71 4.851,87

116-PMIII 4.987,71 5.127,37 5.270,94 5.418,53 5.570,25 5.726,22 5.886,54 6.051,38 6.220,80

500 1.655,34 1.701,70 1.749,34 1.798,33 1.848,67 1.900,44 1.953,65 2.008,36 2.064,59

501 2.122,41 2.181,83 2.242,92 2.305,73 2.370,27 2.436,65 2.504,89 2.575,02 2.647,12

502 2.721,22 2.797,41 2.875,76 2.956,29 3.039,04 3.124,15 3.211,62 3.301,55 3.393,98

503 3.489,04 3.586,72 3.687,15 3.790,40 3.896,54 4.005,63 4.117,78 4.233,10 4.351,63

504 4.473,46 4.598,72 4.727,49 4.859,86 4.995,93 5.135,81 5.279,61 5.427,45 5.579,42

505 5.735,64 5.896,23 6.061,34 6.231,06 6.405,53 6.584,88 6.769,26 6.958,79 7.153,64
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prestacao de contas

Saldo do MÊS de Fevereiro
Saldo Bancário  66.488,65
Saldo Poupança  99.280,42
Caixa Interno   1.414,62
TOTAL   167.183,69

deMoStrativo de receitaS do MÊS de MarÇo
Mensalidades dos associados  91.593,22
Venda das camisetas/Campanha de Lutas 4.775,00
Resgate poupança  13.000,00*
TOTAL RECEITA  109.368,22

deMonStrativo de deSpeSaS do MÊS de MarÇo 
informática
Internet/Onda   294,82
Manutenção   493,80
Aquisições
Computador   456,10
Troca do automóvel   13.000,00*
assessorias e Serviços
Dieese   540,41
Honorários Advocatícios  3.448,01
Contabilidade   1.188,60
Locação copiadora  350,00
Assinaturas   47,33
auxílios
Diretoria/Alimentação  599,59
Assessoria/Alimentação  80,00
Bolsa/Estagiária  1.368,40
Diretoria/Transporte  770,00
Auxílio Transporte/estagiária  220,00
Correios   2.693,30
Energia Elétrica/COPEL  225,55
Encargos   9.380,75
eventos
Seminários/Palestras  40,00
Reuniões/Conselho Representantes 523,39
Coletivo dos aposentados  172,35
Congresso Nacional da CNTE  2.600,60
Campanha de Lutas 2012  92.724,18**

Funcionários
Salários e auxílio transporte  20.981,68
Férias   3.381,87
Assistência médica  3.610,22
Cursos de especialização  220,00
Plano odontológico  301,62
Seguro de vida  133,76
Jurídico
Gastos processuais  71,40
Sede
Material de consumo  318,74
Material de escritório  445,00
Manutenção   468,24
Aluguel   2.022,50
Condomínio   1.406,42
Cartório   150,32
imprensa e divulgação
Jornal/cartazes/folders  280,00
telefone
Brasil Telecom/0i  10,94
VIVO   154,48
TIM    1.701,58
transporte
Transporte   2.564,40
veículos
Combustível   1.245,21
Desgaste/Combustível  1.569,67
Estacionamento  1.464,50
Manutenção   210,00
Seguro Gol   596,95
IPVA/TAXAS DETRAN  15,00
Pedágio   26,10
Tarifas Bancárias  78,70
TOTAL DE DESPESAS  174.646,48

Saldo atual
CAIXA INTERNO  1.486,13
SALDO BANCÁRIO  1.138,88
SALDO POUPANÇA  86.779,40
SALDO TOTAL  2.625,01

*No mês de março, fizemos a troca do automóvel mais velho do Sindicato por um modelo novo, o que nos custou 
r$ 13 mil.  |  **Os gastos com a Campanha de Lutas de 2012 foram pagos nos meses de fevereiro, março e abril. A 
prestação foi publicada na edição de abril do Jornal diário de classe e está disponível também no site do SiSMMac. 
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ações realizadas 
no mês de maio
3 de maio | Lançamento da 

Campanha “Por que não?” 
durante a reunião do Conselho de 
Representantes.

 5 a 25 de maio | Visita aos 
locais de trabalho para fomentar a 
Campanha. Envio de vídeos e fotos 
produzidas pelos professores com a 
pergunta “Por que não?”.

26 de maio | Ato público  
da campanha “Por que não?”,  
na Boca Maldita.

29 de maio | Audiência entre 
os Sindicatos e representantes 
da Administração. A Secretária 
de Recursos Humanos, Maria do 
Carmo Aparecida de Oliveira, e a 
presidente do Instituto Curitiba de 
Saúde, Ana Luísa Schneider, ouviram 
nossos argumentos. Mas, na hora 
de encaminhar, alegaram que só o 
prefeito tem autoridade para decidir 
sobre o orçamento. 

31 de maio | Assembleia do 
magistério decide intensificar 
mobilização no mês de junho para 
pressionar o prefeito Luciano Ducci a 
participar de uma próxima audiência.

o que será feito
no mês de junho
4 de junho | Realização de  

panfletagem no Instituto Curitiba 
de Saúde para conversar com os 
usuários e gravar vídeos para a 
campanha “Por que não?”.

5 de junho | Envio de emails e ligações 
para o gabinete do Prefeito e para o 
156, reivindicando: “+2% recuperam 
nossa saúde. Por que não?”.

6 de junho | Prazo definido em 
reunião com a secretária de RH 
e a presidente do ICS para que a 
administração apresente sua resposta 
sobre a audiência com o Prefeito.

12 e 13 de junho | Exibição dos  
vídeos da campanha “Por que não?” 
na praça Rui Barbosa, das 17h30 
às 19h, com o objetivo de  
intensificar a pressão sobre  
o prefeito Luciano Ducci.

15 de junho | Data limite definida na 
reunião com a secretária de RH e a 
presidente do ICS para a realização de 
uma nova audiência com o Prefeito.

Junho será determinante 
para o futuro do ICS

Servidores 
intensificam 

pressão para fazer 
com que o prefeito 

se comprometa a 
aumentar em 2% 

o investimento 
para o Instituto 

Curitiba de Saúde

Durante o mês de maio, o magistério de 
Curitiba agitou o cotidiano das escolas 
com a gravação de vídeos e fez um ato 

público na Boca Maldita com o objetivo de fa-
zer o prefeito Luciano Ducci se posicionar so-
bre a nossa campanha “Mais 2% recuperam 
a nossa saúde. Por que não?”. Apesar das 
ações, o prefeito ainda não apareceu para res-
ponder nossa pergunta e tem tentado adiar a 
decisão até que o calendário eleitoral o impe-
ça de agir contra ou a nosso favor.

O mês de junho será determinante para 
o futuro do ICS. Vamos intensificar nossa 
pressão para fazer com que o prefeito Luciano 
Ducci receba os servidores em audiência e as-
suma sua responsabilidade com o aumento do 
financiamento ainda neste mês. Nosso prazo 
para conquistar avanços é curto! No dia 7 
de julho (três meses antes da eleição muni-
cipal), a administração fica impedida de agir 
por conta das regras do calendário eleitoral.

Quanto vale a saúde dos servidores?
Em pleno ano eleitoral, a Prefeitura au-
mentou em 217% o orçamento gasto em 
asfalto. Enquanto isso, o investimento 
destinado ao ICS continua o mesmo há 
pelo menos 12 anos. A informação de-
monstra claramente que a preocupação 
desta administração não é a qualidade dos 
serviços públicos prestados à população e, 
muito menos, a saúde dos trabalhadores 
que tornam esses serviços efetivos.

A partir do dia 14 de agosto, a adesão ao 
ICS deixará de ser obrigatória. Diante da si-
tuação crítica dos planos de saúde privados 
e do próprio Sistema Único de Saúde, acre-
ditamos que o conjunto da categoria deve 
fazer a opção de permanecer vinculada ao 
ICS e de lutar coletivamente para recuperar 
a sua qualidade. Vamos ficar e lutar para 
que a Prefeitura – única responsável pela 
atual situação do ICS – injete recursos para 
recuperar a qualidade do nosso Instituto.

Ampliar a contribuiçãoda prefeitura de 3,65% para 5,65% corresponde a um aumento de mais de 57% no total de recursos destinados pela administração ao ICS. Mais do que “tapar o buraco” provocado pela quebra da compulsoridade, mais 2% garantem o início de um processo sério de recuperação do nosso Instituto! 

Douglas Rezende
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Hora-atiVidade

Vai ter que 
cumprir!
Em primeira instância,  
Justiça concede sentença 
favorável aos professores a 
respeito do pagamento da  
hora-atividade não usufruída 

É raro ver a Justiça se colocar ao lado dos traba-
lhadores e defender os explorados. Por isso, a 
notícia deste mês sobre a ampliação da hora-

-atividade tem um gostinho de revanche!
Cerca de 20 dias após a Prefeitura ter consegui-

do suspender a liminar que a obrigava a cumprir os 
33,33% de hora-atividade, recebemos a notícia de que 
o juiz da primeira instância julgou nosso processo 
principal. A decisão determina que a administração 
corrija nossa jornada – garantindo 1/3 para hora-ati-
vidade – e faça o pagamento do tempo trabalhado a 
mais em sala como se fossem horas-extras. 

Enquanto não se esgotarem todas as possibili-
dades de recurso, os efeitos práticos da sentença 
permanecem suspensos. A Prefeitura pode recorrer 
da decisão junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, em 
segunda instância, e junto ao Superior Tribunal Fede-
ral, em terceira e última instância. 

Com essa decisão favorável, conquistamos um 
novo instrumento jurídico que – em conjunto com a 
organização e mobilização da categoria a partir das es-
colas – pressiona a Prefeitura a cumprir a lei o quanto 
antes, sem retirada de direitos!

A sentença favorável tam-
bém serve como reforço para 
a nossa denúncia sobre a 
negligência e o abuso da 
administração no des-
cumprimento da Lei. 
O direito dos profes-
sores terem 1/3 da 
jornada para ativi-
dades extraclasse 
está em vigor desde 
2008. Isso significa 
que Curitiba, cidade 
propagandeada pela 
Prefeitura como “capi-
tal do conhecimento”, 
negligencia um direito 
previsto em lei federal há 
mais de três anos!

o que diz a sentença:
a sentença judicial garante dois direitos: 

 Destinação de 1/3 da jornada de trabalho para  
atividades extraclasses, sob pena de multa diária  
de R$ 10 mil em caso de descumprimento da medida;

 Ressarcimento pelo tempo a mais que os professores  
permaneceram em sala de aula desde o dia 24 de agosto de  
2011 – data em que foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal 
sobre a constitucionalidade da Lei do Piso (Lei Federal nº 11.738/2008). 
A sentença determina que o tempo de hora-atividade não usufruído seja 
pago como horas-extras, ou seja, com adicional de 50%;
Na ação, o SISMMAC reivindicou que o adicional seja pago 

considerando como data inicial a promulgação da lei do piso: 16 de 
julho de 2008. Vamos entrar com um recurso sobre esse item, pois 

entendemos que a lei é válida a partir da sua publicação!

e a liminar?
Ao analisar previamente nossa ação, o juiz concedeu uma  
liminar – decisão judicial de caráter provisório que visa evitar  
um dano irreparável ou de difícil reparação – com o objetivo  
de garantir o cumprimento da Lei enquanto o processo  
principal não fosse julgado. 

A Prefeitura ingressou com um pedido de suspensão dessa 
liminar, que foi acatada pelo Tribunal de Justiça. O SISMMAC já 

entrou com recurso reivindicando o restabelecimento da liminar. 
Esse recurso será analisado pelo Tribunal de Justiça, que decidirá se a 

medida deve ser restabelecida. A liminar, entretanto, segue como uma 
ordem judicial provisória, que pode ser derrubada a qualquer momento, 

até que o processo principal seja julgado em todas as instâncias.

Vamos continuarmantendo pressão e fiscalizando a ampliação da hora-atividade nas escolas e CMEIs! A administração deve correr atrás do tempo perdido e realizar todos os esforços para que os 33,33% de hora-atividade sejam garantidos, para todos os segmentos do magistério, até o início do próximo semestre
letivo!



5junho 2012  |  # 182  |  informativo do Sismmac  |  

realidade das escolas desabafo de uma pedagoga

Sempre tive orgulho de ser professora por meus próprios 
méritos, mas também pelo mérito das demais professoras. 

Em cada curso que participei tive a honra de perceber o 
quanto somos capazes de fazer, mesmo com as mais precárias 
condições de trabalho e financeiras. Perceber que muitas 
estudavam, por se preocuparem com aquelas crianças que 
muitas vezes dependiam de nós para uma vida melhor e  
com mais conhecimentos. 

Há cinco anos mudei minha área de atuação, agora 
com a função de pedagoga. Tinha a expectativa de poder 
desempenhar na escola o que aprendi na faculdade e em 
anos de magistério, que é ajudar as professoras a conduzir 
os alunos de maneira a garantir uma melhor aprendizagem. 
Mas infelizmente não é isso que aconteceu, e me senti muito 
frustrada. Conversando com outros pedagogos percebi que 
não estava sozinha nessa frustração.

No mês de maio pude conversar com outras pedagogas 
no SISMMAC e neste encontro mais uma vez senti um 
grande orgulho de ser pedagoga, pois vi ali muitas 
delas demonstrarem preocupação com a qualidade de 
ensino do município. Muitas reclamaram de não estarem 
desempenhando sua função com maestria, não por não 
desejarem, mas sim pelo sistema não possibilitar isso. A falta 
de profissionais dentro da escola faz com que a pedagoga 
assuma tarefas que não cabem a sua função, deixando com 
isso de formar e orientar as professoras para que possam levar 
mais qualidade para as salas de aula. 

As cobranças são cada vez maiores: planilhas a preencher, 
encaminhamentos, serviço social, relatórios... Fora as 
convocações em reuniões com conteúdo pouco significativo. 
Somos suporte técnico pedagógico. Mas o que é suporte? 
Suportamos tudo e nada ao mesmo tempo, assumimos  
várias funções que não fazem parte da nossa formação  
e que ocupam tanto tempo que se torna impossível  
exercer a real função do pedagogo.

Com tantas atribuições como conseguiremos acompanhar 
tantas crianças? Como conseguiremos assessorar as 
professoras? E a nossa formação? Que tempo teremos para 
inovar e acompanhar esse mundo repleto de informações? 
Será que nossa secretaria não percebe o que tem nas mãos? 
Pedagogas e pedagogos com vontade de trabalhar, de 
desempenhar suas funções de formador de professores e 
orientação dos estudantes e 
suas famílias. 

Espero que antes de 
me aposentar essa 
realidade mude, pois 
temos profissionais 
muito comprometidos 
e pouco valorizados!

Lugar de pedagoga 
é no trabalho 
pedagógico
Pedagogas estão unidas pela garantia 
de melhores condições de trabalho

A sobrecarga de trabalho e 
o desvio de função fazem 
com que nossas pedago-

gas e pedagogos tenham que 
desempenhar, cada vez mais, 
funções burocráticas ou até de 
enfermaria – como fazer curati-
vos em crianças. Com isso, so-
bra pouco tempo para o essen-
cial: dar suporte pedagógico aos 
demais trabalhadores e alunos.

As pedagogas estão tentando 
mudar essa realidade a partir 
da sua união. Na última reunião 
que aconteceu no SISMMAC, em 
maio, elas começaram a atuali-
zar a proposta para elaboração 
de um novo decreto, que es-
pecifique todas as funções de 
cunho pedagógico. O decreto nº 
762/2011, atualmente em vigor, 
diz que uma das funções do pe-
dagogo é cumprir “atividades 

correlatas”, mas não especifica 
quais são essas atividades. 

Durante nossa Campanha de 
Lutas, a Prefeitura se compro-
meteu a debater as alterações no 
Decreto com uma comissão for-
mada por representes do SISM-
MAC e pedagogas da base. O Sin-
dicato encaminhou um pedido 
à Prefeitura para que a primeira 
reunião dessa comissão seja rea-
lizada no dia 19 de junho. 

Também vamos exigir que a 
administração garanta o direi-
to das pedagogas e pedagogos 
à hora-atividade, assim como 
os demais trabalhadores do 
magistério.

Confira ao lado o depoimen-
to de uma pedagoga sobre as 
dificuldades que existem nas 
escolas – e que atingem todo o 
magistério municipal. 

 desabafo de uma 
professora com 24 
anos de rede e cinco 
de “apoio técnico 
pedagógico”

Gabriel  Conte



Qual movimento sindical queremos?

Congresso
definirá rumos da 

atuação do SISMMAC 

X Congresso
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N
os dias 28 e 29 de setembro, realizaremos o X 
Congresso do SISMMAC, que será um importante 
espaço de discussão e decisões para as professo-
ras e professores municipais. O Congresso terá 

dois eixos centrais para debates e encaminhamentos:

Devemos permanecer filiados à Central
Única dos Trabalhadores (CUT) ou não? 

             Qual deve ser o programa de trabalho
                 da direção do Sindicato
                       para o restante
                                da gestão?

Devemos permanecer 
filiados à CUT ou não?

Há mais de 20 anos, nossa categoria tomou a decisão 
de se filiar à CUT como forma de contribuir ativamen-

te na organização da classe trabalhadora brasileira. Ao 
longo dessas duas décadas, várias entidades criadas 
pelos trabalhadores mudaram sua forma de atuar em 
nosso país, inclusive a CUT. De instrumentos que aju-
davam a organizar a luta a partir dos locais de trabalho 
transformaram-se no seu contrário e hoje agem contra a 
mobilização dos trabalhadores quando isso se confronta 
com outros interesses. Não temos dúvida de que deve-
mos discutir essas mudanças, principalmente no cam-
po sindical, para podermos nos posicionar diante des-
se novo cenário político.

Agora é hora de realizarmos esse debate, pois aca-
bamos de sair de um processo organizado e intenso 
de luta sindical que há muito tempo não acontecia em 
nossa categoria. Comprovamos, na prática, que faz di-
ferença ter um Sindicato comprometido com os interes-
ses e luta dos trabalhadores. Para além do Sindicato, 
também faz diferença poder contar com um instrumen-
to de luta que reúna trabalhadores de diferentes cate-
gorias comprometidos com a defesa dos interesses de 
toda a classe trabalhadora.

Devemos e queremos contribuir política e financeiramen-
te na reorganização dos trabalhadores do país e de suas lu-
tas, mas queremos debater e decidir com a categoria, com o 
tempo e preparação adequados, de que forma, como e onde 
continuamos a fazer isso. 

Avaliamos a necessidade de retomarmos essa discussão, 
que há muito tempo não é feita no magistério. Vamos rede-
finir, se for o caso, os rumos da categoria em relação ao pa-
pel e ação das centrais sindicais que existem hoje. Devemos 
discutir quem as centrais sindicais realmente represen-
tam. Qual é o atrelamento político-partidário ao qual se 
submetem e a quem elas servem? 

Se nos propomos a realizar uma luta em defesa da 
classe trabalhadora, devemos então nos unir aos demais 
trabalhadores que se dedicam também a essa importante 
tarefa. Sabemos que esse tema é bastante delicado, mas 
nem por isso deixaremos de trabalhá-lo. O debate deve ser 
feito por inteiro trazendo às claras o que devemos discutir 
e então respeitar a decisão tomada pela categoria.

Temos a convicção de que o conjunto dos trabalhadores 
e trabalhadoras desse país deve estar unido para avançar 
nas conquistas e queremos discutir qual é a melhor forma 
de fazê-lo. Seguimos na CUT? Ou trilhamos novos rumos? 
Venha debater e decidir os rumos do SISMMAC na reorga-
nização de nossa classe, a classe trabalhadora.

Qual deve ser o programa 
de trabalho da direção  
do sindicato para o 
restante da gestão?

Desde que assumimos a direção do SISMMAC, em agosto 
de 2011, nossa gestão vem trabalhando na construção 

concreta de novos rumos para as lutas do magistério muni-
cipal de Curitiba.

Aumentamos e muito a presença do sindicato nos locais 
de trabalho. Agora, a partir de maio de 2012, as unidades re-
ceberão, ao menos, uma visita a cada bimestre da direção do 
SISMMAC. O número de sindicalizações e de representantes 
das escolas cresceu significativamente: nossa gestão já filiou 
mais de 700 professores, em menos de um ano. 

Iniciamos um programa de formação política para qualifi-
car nossa atuação e contribuir na formação de novos militan-
tes. Investimos e melhoramos os instrumentos de comunica-
ção entre a diretoria e o conjunto da categoria, dando mais 
agilidade e qualidade aos materiais produzidos. Essas são al-
gumas das principais ações já realizadas.

Porém, o melhor exemplo desse comprometimento foi nos-
sa primeira Campanha de Lutas. Conseguimos construir, 
em união com o conjunto da categoria, um movimento am-
plo, forte e vitorioso através de muito trabalho e organiza-
ção. Algo que há muito tempo não se via em Curitiba e que 
proporcionou a recuperação quase total das perdas sala-
riais históricas que perduravam por mais de uma década.

Conseguimos também adensar nossa relação com a comu-
nidade de forma inédita. Vimos outros trabalhadores, princi-
palmente pais de alunos, se envolverem expressivamente 
em nossa luta. Fato que se traduziu em mais de 30 mil 
assinaturas em nosso apoio e no congestionamento das 
linhas do 156 no dia da paralisação dos 33 minutos.

Tudo isso mostra a disposição de nossa ges-
tão em questionar, problematizar, propor e 
construir concretamente novos rumos para 
nossas lutas de forma organizada. O objetivo 
prioritário é a participação ativa do conjun-
to da categoria nessa construção, de maneira 
consciente e esclarecida.

No congresso debateremos: quais as linhas 
centrais do SISMMAC para o restante da gestão? 
Em quais áreas devemos aprofundar nossa atua-
ção? Quais as pautas que merecem compor nossas 
prioridades de ação?

Venha debater e decidir os rumos do SISMMAC na or-
ganização, formação e mobilização de nossa categoria, a 
dos professores.

A discussãoantecipada e qualificada contribui para que a decisão a ser tomada em assembleia no encerramento do Congresso seja a melhor possível. Esse é o momento para que os professores e professoras de Curitiba discutam sua participaçãono movimento
sindical.

CRONOGRAMA para o X 
CONGRESSO SISMMAC
01 a 27 de julho | Prazo para inscrição de Teses 
31 de julho | Publicação da Tese
01 de agosto | Conselho de Representantes com formação 
sobre o X Congresso; Assembleia para aprovação do 
Regimento Interno do Congresso
1 de agosto a 26 de setembro | Discussão das teses  
nos locais de trabalho
07 de agosto | Realização de Encontros  
Preparatórios nas regionais:

• Boa Vista/ Santa Felicidade/ Matriz
• Cajuru/ Boqueirão

08 de agosto | Realização de Encontros  
Preparatórios nas regionais:

• CIC/ Portão
• Bairro Novo/ Pinheirinho

09 de agosto a 14 de setembro | Eleição de delegados  
nos locais de trabalho 
28 e 29 de setembro | X Congresso SISMMAC e Assembleia Geral

Entenda os passos 
do cronograma

 A construção do X Congresso se inicia com a publicação da 
Tese Guia. No dia 31 de julho, será publicado o texto base que 
serve de referência para todos os debates que acontecerão tan-
to nos encontros preparatórios quanto no próprio Congresso.

 No dia 1º de agosto, teremos uma reunião do Conselho de 
Representantes com espaço de formação sobre o tema. No 
mesmo dia, teremos uma assembleia para debatermos e apro-
varmos o regimento interno do Congresso.

 Ainda no mês de agosto, teremos quatro encontros prepa-
ratórios englobando todas as regionais, conforme 

exposto no cronograma, com oficinas para 
debater o tema central do Congresso e 

preparar a categoria para os debates.
 Nos meses de agosto e setem-
bro – além de participar do en-

contros preparatórios –, toda a 
categoria poderá realizar de-
bates nos locais de trabalho 
e escolher os delegados para 
representar seu coletivo no 
Congresso entre os dias 9 de 
agosto e 14 de setembro.

 Nos dias 28 e 29 de setem-
bro, teremos a realização do 

Congresso. No período da tarde 
do segundo dia teremos uma As-

sembleia Geral para deliberar sobre 
a permanência da filiação ou não do 

SISMMAC à CUT e quais os caminhos 
que vamos seguir a partir dessa decisão.

1

2
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reposicao

Negar reposição 
para o conjunto 
do magistério é 
desrespeito ao 
direito de greve!
Administração reconhece sua obrigação 
de cumprir o calendário letivo, mas 
mantém posição de só aceitar a reposição 
do Ensino Fundamental Regular

Depois de mais de um mês de 
atraso, a Prefeitura enviou 
sua posição sobre o direito 

à reposição dos dias parados. No 
ofício encaminhado ao SISMMAC, 
a administração se apega, mais 
uma vez, ao princípio da legali-
dade para legitimar sua posição 
política de garantir reposição ape-
nas para o Ensino Fundamental 
Regular, que possui carga horária 
mínima definida pela Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação (LDB).

A LDB normatiza a obrigatorieda-
de dos 200 dias letivos para o En-
sino Fundamental Regular, mas não 
menciona qualquer impedimento 
para que os demais segmentos da 
educação sigam a mesma carga ho-
rária. Prova disso é que a Secretaria 
Municipal de Educação adota o ca-
lendário das escolas regulares como 
parâmetro para as demais unidades, 
sejam elas CMEIs, CMAEs, escolas 
especiais ou contraturnos.

A diferenciação defendida 
pela Prefeitura visa nos dividir 
e combater nossa união ao im-
por penalidades desiguais para 
o conjunto dos professores que 
participaram da greve!

E como fica a questão 
da reposição?
Na resposta enviada pela Pre-
feitura ao Sindicato, a adminis-

tração reconhece que o cum-
primento do calendário letivo é 
obrigação da mantenedora e não 
das professoras e professores da 
rede. Com mais esse argumento 
em mãos, o SISMMAC preparou 
sua ação jurídica reivindicando 
que a reposição seja assegurada 
para todos os segmentos do ma-
gistério, sem distinção.

O direito de greve está garanti-
do na Constituição Federal. As de-
cisões judiciais, em sua expressi-
va maioria, reafirmam que os dias 
parados não devem ser considera-
dos faltas injustificadas, nem po-
dem ocasionar qualquer punição 
ao trabalhador. Se a Prefeitura 
não entende isso por conta pró-
pria, faremos com que ela reveja 
sua prática antissindical por de-
terminação da justiça! 

O magistério construiu esse 
movimento em conjunto e to-
dos tiveram os ganhos e as per-
das desse processo. Não é jus-
to que parte da categoria tenha 
o direito de repor e receber o 
dinheiro de volta e outra parte 
não. Vamos manter nossa co-
erência exigindo o direito de 
repor os dias parados para o 
conjunto da categoria. Não va-
mos fazer reposição alguma 
antes que esse direito esteja 
garantido a todos!

Nossa mobilização mudou a postura da Prefeitura, que 
foi obrigada a ceder em alguns pontos e atendeu par-
te de nossas reivindicações históricas. No entanto, 

a administração não mediu esforços para nos retaliar em 
tudo o que permite a lei – e inclusive no que não permite – 
com o objetivo de enfraquecer a união da nossa categoria. 

Para quem fez os dois dias de greve, foram descontados 
ambos os dias parados e mais o descanso semanal remu-
nerado (DSR), o que soma quatro dias de desconto. Quem 
possui gratificações também perdeu essas bonificações 
por inteiro, já que uma falta é o suficiente para perdê-las.

As professoras e professores que participaram da pa-
ralisação dos 33 minutos também tiveram esse tempo 
de atraso descontado. Isso foi feito a partir de um cálcu-
lo inventado pela Prefeitura, que não está previsto em 
nenhuma legislação do serviço público municipal. 

O desconto por atraso existe e está previsto na lei 
1656/58. O artigo 129 diz que o servidor que tiver um 
atraso maior do que uma hora na entrada do trabalho 
ou que sair antes do horário previsto, perde um terço 
do pagamento do dia. O desconto previsto em Lei é 
muito diferente do que a Prefeitura fez. O SISMMAC já 
entrou com uma ação na justiça para exigir também a 
anulação desse desconto e a devolução do dinheiro.

De Olho no Contracheque!
É bom ficar atento para os descontos que estão aparecendo 
em nossos contracheques. A Prefeitura está cometendo muitos 
erros no pagamento desde o início do ano.  Em alguns casos, 
por exemplo, fizeram o desconto dos dois dias parados consi-
derando todo o vencimento – incluindo gratificações e quinqu-
ênios – quando deveriam contar apenas o salário. 

 Se existir algum desconto que não faz sentido, ligue ime-
diatamente para o RH e exija explicações. Se ainda restarem 
dúvidas ou o atendimento for insuficiente, entre em contato 
com o jurídico do SISMMAC!

 a assembleia 
do dia 8 de 

março definiu: 
só faremos 
a reposição 

quando o direito 
for garantido 

para todos!

Desconto 
fora da lei!
Prefeitura utiliza descontos  
como forma de retaliação
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Direito à 
licença-prêmio 
também é alvo 
de retaliação
Sem apresentar qualquer 
justificativa, Prefeitura volta a 
registrar faltas das greves de 
2007 e 2009 na ficha funcional

 As professoras que construíram a história do magistério e do 
Sindicato têm agora um espaço especial no Diário de Classe. A 
partir desta edição, a seção “Quem te viu, quem te vê” vai contar 
a trajetória e história de vida de uma professora aposentada. A 
aposentada da vez é Sandra Maria borba, que fez história na 
construção do SISMMAC. Confira!

Ao mesmo tempo em que a Prefeitura se ape-
ga ao argumento da legalidade para rejeitar o 
direito à reposição, não hesita em desobede-

cer à lei quando lhe é conveniente. A administra-
ção voltou a lançar as faltas das greves de 2007 
e 2009, descumprindo o Decreto nº 1347/2007 
– que determina que os dias parados em 2007 se-
jam retirados da ficha funcional.

O retorno das faltas é mais um instrumento que 
a Prefeitura utiliza para castigar os professores 
que foram à luta por melhores condições de tra-
balho e de vida. O Estatuto do Magistério prevê 
que os servidores, ao completarem cinco anos de 
trabalho com até cinco faltas registradas, têm di-
reito à licença-prêmio de seis meses. Ou seja, só 
perderíamos o direito a partir da 6ª falta. Entre-
tanto, a administração tem suspendido o direito 
já a partir da 5º falta!

Se você perdeu a licença-prêmio antes da 6ª 
falta ou se a Prefeitura considerou as faltas de 
2007 nesta contagem, agende um horário com 
o jurídico do SISMMAC para que o seu direito 
seja assegurado! 

Já encaminhamos um 
ofício exigindo que a ad-
ministração retire as 
faltas que não consta-
vam mais nas fichas 
funcionais e reivindi-
camos também que a 
Prefeitura esclareça 
por que essas faltas 
voltaram a aparecer. 
Não podemos aceitar 
que essas práticas an-
tissindicais se instaurem 
no magistério de Curitiba!

Paixão pela arte 
e pelas crianças
Aposentada há quase três anos, Sandra Borba afirma que será 

sempre professora, mesmo estando longe da escola. Ela atuou 
no magistério por 27 anos e diz que não se esquecerá nunca da 

felicidade que sentia desde que começou a dar aula de artes na rede 
municipal.  “Eles aprendiam comigo a teoria e eu aprendia com eles 
a paixão pela arte”, lembra a professora. 

Sandra trabalhou quase todo o seu período da ativa em duas escolas 
que a ensinaram a amar a profissão de ensinar: a Érico Veríssimo e a 
Issa Nacli. As crianças gostavam tanto de suas aulas que muitas vezes 
iam até sua casa nos finais de semana para continuar brincando de 
arte. “Eu era muito feliz. A gente pintava e desenhava junto”. 

A história de Sandra também é de luta. Desagradados com a diretoria 
da AMMC (Associação do Magistério Municipal de Curitiba), fundada em 
1979, Sandra foi uma das professoras que assumiu a nova diretoria da 
Associação que posteriormente fundou o SISMMAC, com o objetivo de 
fortalecer as lutas do magistério. Hoje, Sandra vê a importância de dar 
espaço aos novos professores e militantes, para que as movimentações 
da categoria estejam sempre renovadas e fortalecidas.

QUeM te ViU, QUeM te Ve

Greve é direito constitucional de todo trabalhador! Não devemos aceitar qualquer puniçãopor exercermos
nosso direito!

licenca-preMio

 Se você é professor aposentado da rede municipal de Curitiba e ainda 
não participa do Coletivo de Aposentados do Sindicato, organize-se para 
acompanhar as reuniões que acontecem na última quinta-feira do mês, às 
14h, na sede do SISMMAC! Esse é um espaço importante, que ajuda a manter 
a categoria unida e mobilizada mesmo após a sala de aula.
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Giro pela edUcacao

Mais de 100 mil estudantes 
vão às ruas no Chile
Estudantes voltaram às ruas para reivindicar 
educação pública, gratuita e de qualidade

A quem interessa 
o PNE? 
PNE traz discurso favorável  
à educação, mas Estado faz  
cortes bilionários na área

A votação do projeto de lei que cria o novo Plano 
Nacional de Educação (PNE – 2011/2020), que 

deveria ter acontecido no mês passado, foi adiada 
para junho. A votação levanta o debate sobre o pa-
pel do Estado e sobre o caráter desse projeto. Será 
que o PNE atende às necessidades e garante o direi-
to à educação da classe trabalhadora? 

As diretrizes do novo PNE trazem um discurso 
aparentemente favorável à educação – como a erradi-
cação do analfabetismo e melhorias na qualidade do 
ensino. Entretanto, o texto do projeto segue a mesma 
lógica de Estado que minimiza gastos com educação 
pública e abre as portas para o investimento privado. 

Para melhorar o acesso e a qualidade da educa-
ção é necessário investir, pelo menos, 10% do PIB 
para a educação. Mas o Estado despreza os interes-
ses dos trabalhadores e essa defesa histórica dos 
movimentos sociais. O texto do PNE prevê apenas 
7,5% do PIB para o ensino, e nem mesmo esse valor 
prometido deve ser cumprido – independentemente 
do partido político que estiver no comando. 

Isso porque o Estado na sociedade capitalista 
destina a maior fatia da riqueza do país, produzi-
da com os frutos do nosso trabalho, para bancos 
e iniciativa privada. Em 2011, cerca de metade do 
orçamento do Brasil foi usada no pagamento de ju-
ros da dívida pública: 47,9%. Já o orçamento para a 
educação ficou em apenas 2,92%.

O PNE anterior tinha como meta o investimento de 
7% do PIB para a educação, mas o item foi vetado pelo 
governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O 
veto foi mantido pelo governo de Luis Inácio Lula da 
Silva e, agora, vemos a mesma lógica de cortes no 
setor público: nos primeiros anos do governo Dilma, 
o corte em educação foi maior do que R$3 bilhões.

80% das universidades já 
aderiram à paralisação nacional 
Professores estão em luta por reestruturação  
do plano de carreira e aumento salarial

A luta dos estudantes chilenos se 
vê nas ruas. No dia 16 de maio, 

mais de 100 mil pessoas foram às 
ruas de Santiago, no Chile, protestar 
por reformas na educação do país. 
Os estudantes reivindicam educa-
ção pública, gratuita e de qualida-
de, e também exigem a reincorpo-
ração dos estudantes secundaristas   
expulsos por terem participado de 
protestos no ano passado.

Os docentes das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior (IFES) 

estão construindo uma das maiores 
greves nacionais já vistas no ensino 
superior brasileiro. Até agora, pro-
fessores de 48 universidades estão 
paralisados. A categoria reivindica 
a reestruturação do plano de car-
reira docente, com percentuais de 
acréscimo relativos à titulação e ao 
regime de trabalho. Além disso, os 
professores pedem melhores con-
dições de trabalho e aumento sala-
rial, com valorização do piso. 

No ano passado, o Sindicato 
Nacional dos Docentes das Insti-
tuições de Ensino Superior (AN-
DES) assinou um acordo emergen-
cial com o governo, que previa a 
reestruturação da carreira até 31 
de março de 2012. Já estamos em 
julho e nada aconteceu em rela-
ção a essa reestruturação. Nesse 
cenário, só restou aos professo-
res das IFES paralisar as ativida-
des para pressionar o governo 
pela negociação e cumprimento 
das reivindicações. 

*Dados referentes ao orçamento de 2009
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aleM dos MUros da escola

Contribuição voluntária
 Nem todos os sindicatos e organizações 

de trabalhadores recebem o Imposto 
Sindical. Muitas entidades, assim como 
o SISMMAC, optam por manter a 
coerência e são financiadas apenas pela 
contribuição voluntária dos trabalhadores 
sindicalizados. 

A contribuição voluntária é uma 
condição fundamental para que os 
próprios trabalhadores definam os rumos 
e contribuam com a organização do seu 
instrumento de luta. Essa postura garante 
também independência da entidade frente 
ao governo e às amarras do Estado. 

BRASIL  Metroviários de cinco capitais 
mantêm greve há mais de 15 dias

Trabalhadores dos serviços de metrô de Belo Horizonte,  
Recife, Maceió, Natal e João Pessoa estão em greve desde  

o dia 14 de maio. Eles reivindicam aumento real dos salários,  
plano de saúde e adicional noturno de 50%. 

Em São Paulo, a greve dos metroviários durou dois dias,  
mas nas cinco capitais a paralisação se estende devido à intransigência 
dos patrões que se recusam a negociar o índice de reajuste.

Em 2011, as centrais sindicais oficiais, regis-
tradas no Ministério do Trabalho, receberam 
mais de R$ 115 milhões das mãos do Estado. 

A quantia astronômica corresponde a apenas 10% 
da Contribuição Sindical Obrigatória – imposto 
que é descontado dos trabalhadores no mês de 
março e equivale a um dia de trabalho.

A Contribuição Sindical é uma das ferramen-
tas criadas durante o governo de Getúlio Vargas 
para submeter os sindicatos ao controle direto 
do Estado. Inspirada no modelo inventado pelo 
fascismo italiano, a atual estrutura sindical bra-
sileira foi criada com o objetivo de trazer para o 
controle do Ministério do Trabalho as entidades 
que surgiram espontaneamente a partir da luta 
dos trabalhadores e que se organizavam com in-
dependência frente aos patrões e ao Estado. 

A Central Única dos Trabalhadores recebeu, em 
2011, R$ 30 milhões do Imposto Sindical. Ao con-
trário das demais centrais sindicais oficiais – como 
a Força Sindical, UGT, NCST, CTB e CGTB – a CUT 
defende oficialmente o fim do imposto e sua subs-
tituição por uma contribuição a ser aprovada em 
assembleia pelos trabalhadores. Entretanto, se no 
discurso a CUT se coloca contra o Imposto Sindi-
cal, na prática age de forma semelhante às centrais 
oportunistas: fica com a maior fatia do “bolo” e só 
cogita deixar de receber o imposto quando o Estado 
regulamentar uma nova forma de financiamento.

A contradição entre o discurso e a prática da 
CUT é tão evidente que, no primeiro semestre de 
2012, a Central iniciou a realização de um plebis-
cito contra o Imposto Sindical enquanto a maior 
parte dos sindicatos cutistas recebe o imposto. 
Essa contradição se expressa na participação das 
entidades: segundo uma reportagem da Folha 
de S. Paulo, dos 26 maiores sindicatos filiados à 
CUT, apenas seis aderiram à campanha.

O Estado financia a burocratização das centrais sindicais
A farsa do imposto sindical 

PARANá  Somos o 3º estado 
em mortes no trabalho

Os trabalhadores paranaenses formam a quinta maior força  
de trabalho do Brasil. Entretanto, no ranking das mortes 

provocadas pelo trabalho ocupamos o terceiro lugar. 
Em 2010, foram 193 mortes e 51.509 acidentes de trabalho. Os 

dados revelam uma triste constatação: a forma como o trabalho é 
organizado na nossa sociedade coloca o lucro do patrão acima da 
saúde e das condições de vida de milhões de trabalhadores! 
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Este espaço é destinado para a produção artística 
das professoras e professores da rede municipal 

de Curitiba. Envie seus poemas, contos e crônicas 
para o email imprensa@sismmac.org.br que eles 

serão publicados nesta seção.

caderno 
de poesia

Vá ao cinema sem pagar nada

Em maio, o Grupo Obragem de teatro 
fez duas apresentações do espetáculo 
“As tramóias de José na cidade labirín-

tica” para o magistério municipal. Agora 
eles voltam aos palcos com a peça “Longe: 
Sobre o Amor – Sobre Distâncias”. 

A peça é composta por pequenas histó-
rias que retratam diferentes aspectos sobre 
separação, amor, solidão e luto. O espetá-
culo mescla projeções, narrativas e dança 
contemporânea. A temática é adulta, não 
recomendada para menores de 18 anos.

O espetáculo fica em cartaz entre os dias 
7 de junho a 8 de julho, sempre de quinta 
a domingo, às 20h, no Teatro Novelas Curi-
tibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 
1222). A entrada é gratuita. Mais informa-
ções pelo telefone (41) 8414-0292.

O Grito
Descalças e nuas
As classes nas ruas
Vagueiam cansadas
Desclassificadas.
Vão pelas calçadas
Em busca do nada
Encontram pancadas
Entraves e tudo.
Os pobres desnudos
De caras trancadas
Perderam o tino.
E ainda meninos
Já ficaram loucos.
Seus gritos são roucos
Suas passadas curtas.
Já não vão às lutas,
Nem conseguem nada.
São como detritos
Desdentados, desnutridos.
E os direitos restritos,
Os fazem oprimidos
E desenganados.
Não há quem proclame
Quem grite ou proclame
A tristeza da massa.
A dor que se sente
Já que a fome não passa.
E o amor que se prega
Se omite da entrega
Se omite de dar.
E o pão que se nega
Cada vez mais cega
Quem pensa em amar.
E a dor já tanta
Da angústia que existe
Cala o que canta
Faz chorar o triste.
Mas se os ventos soprarem,
De um modo contrário.
Haverá um diário
Alegre e vibrante.
Quando houver quem não negue
O direito à vida
Dessa gente sofrida,
Que ofega estafante
E que clama justiça.

 

João Paulo de Souza da Silva 

Professor do CEI 
Augusto César Sandino

oficina de contação de histórias no SiSMMaC

 Venha aprender a narrar histórias usando todas as suas potencialidades! No dia 19 de junho,  
o grupo de educação e cultura Parabolé vai ministrar uma oficina de contação de histórias na  
sede do SISMMAC (Al. Dr. Muricy, 54. 10º andar). O evento vai das 19h às 21h e é gratuito.
Inscrições pelo telefone (41) 3225-6729 ou pelo email imprensa@sismmac.org.br.

Mais 
teatro 
em junho

Professores têm sessão 
de cinema gratuita no 
Shopping Crystal

Todos os sábados, às 11h, os 
professores podem ver fil-
mes de qualidade no cinema 

sem pagar nada pelo ingresso. As 
sessões exclusivas para professo-
res acontecem no Espaço Itaú de 
Cinema, no Shopping Crystal (Rua 
Comendador Araújo, 731). A pro-
gramação inclui obras de todas as 
nacionalidades, filmes inéditos, 
clássicos e do circuito comercial. 
O objetivo do projeto é ampliar 
o universo cinematográfico dos 
professores.

Para ter direito ao benefício, 
basta fazer a carteirinha do Clube 

Grupo Obragem estreia 
peça no Teatro Novelas 

Curitibanas

do Professor, no site http://www.escolanocinema.
com.br. A entrada é gratuita para o portador da car-
teirinha e mais um acompanhante. A programação de 
cada semana pode ser conferida com os atendentes 
do Espaço Itaú de Cinema em Curitiba, pelo telefone 
(41) 3224-3251. Prepare a pipoca e boa diversão!

Faça sua inscrição e participe da oficina 
que será realizada na sede do Sindicato


