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Gestão Novos Rumos completa 
um ano à frente do SISMMAC
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Política de Comunicação
 Dizem por aí que “quem não se comunica se trumbica!”, mas a verdade é que quando se trata de 

organizar a luta por direitos é preciso ir além do comunicar. Por isso, reestruturamos o setor de 
imprensa do SISMMAC visando que a categoria criasse uma relação de identificação com os 
materiais do Sindicato e passasse a ter orgulho de contribuir com sua escrita e divulgação. 

Já no primeiro mês de gestão, reestruturamos por completo o nosso jornal mensal. 
Desenvolvemos um projeto gráfico mais atrativo, modificamos o conteúdo dos textos com o 
objetivo de priorizar as questões mais sentidas no chão de escola e garantimos também espaço 
para divulgar as produções e denúncias dos professores. O último passo na reestruturação do 
jornal “Diário de Classe” foi a eleição do novo nome através de uma enquete no site.

Aumentamos o número de atualizações no site e regularizamos o envio dos boletins 
eletrônicos. Ao longo do ano, o Facebook se tornou uma importante ferramenta de comunicação 
com o magistério. Além de divulgar as ações do Sindicato, essa rede social criou um canal em que 
a categoria também se expressa, seja através dos comentários ou do envio de fotos, matérias e 
denúncias. O potencial desse instrumento ficou evidente durante a paralisação dos 33 minutos, 
quando os professores enviaram fotos da panfletagem realizada nas escolas.

Nossa comunicação também ultrapassou os limites da categoria e dialogou com as mães e 
pais de nossos alunos. Durante a Campanha Salarial deste ano, produzimos quatro informativos 
voltados à comunidade. Com uma linguagem mais didática e ilustrada, nossos materiais 
representaram um primeiro passo na construção de uma relação mais próxima e solidária 
entre o magistério e os demais trabalhadores que mantêm seus filhos na rede pública.

Com autonomia frente 
a partidos políticos e 
organização por local 
de trabalho, magistério 
avança em seu processo 
de reorganização

linha do tempoexpediente
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 Siomara Kulicheski  |  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, Silmara Carvalho,  
Suzana Pivato e Wagner Argenton 
equipe de Comunicação: Thaíse Mendonça (DRT 8696/PR), 
Dalane Santos e Stephanie D´Ornelas
Projeto gráfico, ilustração e diagramação: Ctrl S 
Comunicação | Simon Taylor (www.ctrlscomunicacao.com.br)

7 e 8 de junho | a Chapa novos rumos 
é eleita para diretoria do SiSMMaC

1º de agoSto | 
posse da diretoria 
“novos rumos – a 
alternativa de luta”

16 e 17 de agoSto | trabalhadores do magistério 
municipal realizaram uma série de manifestações e 
debates em defesa da aplicação da lei do piso

30 de agoSto | SiSMMaC participa de ato 
público em referência ao "Dia de Luto e de 
Luta dos Trabalhadores em Educação Pública"

15 de SeteMbro | professores de 5ª a 8ª séries 
realizam manifestação em frente à prefeitura 
para exigir melhores condições de trabalho

20 de SeteMbro | Servidores 
realizam manifestação em defesa 
do iCS em frente à prefeitura

15 de outubro | i baile 
do dia do professor

Em agosto de 2011, a chapa de oposição Novos 
Rumos – A Alternativa de Luta assumiu a di-
reção do SISMMAC, após ter sido eleita em um 

processo acirrado de disputa eleitoral. Com uma 
diferença de mais de 600 votos, o magistério de 
Curitiba expressou nas urnas seu desejo de reto-
mar o sindicato como um instrumento de organi-
zação e desde então tem construído novos rumos 
para o SISMMAC a partir da base, junto com a dire-
ção do Sindicato.

Ao longo do ano, ampliamos o trabalho de base 
com visitas e conversas feitas nos locais de trabalho 
e priorizamos a tarefa de mobilizar a categoria para 
reivindicar seus direitos. Com esse enfoque, conse-
guimos arrancar as primeiras conquistas e avançar 
no combate aos problemas vividos no chão da esco-
la. Entretanto, ainda temos muito que avançar! 

Confira nas próximas páginas uma avaliação das 
principais ações desenvolvidas. O objetivo desse 
balanço é analisar os erros e acertos cometidos 
ao longo desse primeiro ano à frente do SISM-
MAC, como forma de avaliar, junto com a catego-
ria, quais devem ser as linhas prioritárias para o 
restante da gestão. 

O X Congresso do SISMMAC será realizado nos 
dias 28 e 29 de setembro e irá definir qual deve ser 
o programa de trabalho do Sindicato para os pró-
ximos dois anos. É hora de avaliar a experiência 
que desenvolvemos até agora e debater como in-
tensificar nossa mobilização para continuarmos 
avançando na conquista de direitos e de melho-
res condições de trabalho!

Visitas e sindicalizações 
 Iniciamos a gestão sabendo que nossa principal tarefa seria reaproximar 

o SISMMAC do conjunto da categoria, estar presente nas escolas e, 
gradativamente, recuperar a confiança dos professores no Sindicato enquanto 
instrumento de luta. 

Nossa chapa de oposição foi formada a partir da crítica ao distanciamento 
que a gestão anterior mantinha do chão da escola. Entendíamos que, por 
priorizar os espaços de representação, a direção anterior deixava de organizar o 
magistério para enfrentar os ataques da Prefeitura e reivindicar novos avanços.

Para mudar esse cenário, retomamos o trabalho de visitas periódicas aos 
locais de trabalho, priorizando o horário do recreio e as permanências para 
poder falar sobre as ações do Sindicato e conhecer os problemas vividos pelas 
professoras e professores nas escolas. 

Em maio de 2012, organizamos um novo roteiro de visitas para que as mais 
de 400 unidades de ensino, incluindo os CMEIs e demais aparelhos, recebam ao 
menos uma visita da direção a cada bimestre. Essa relação mais próxima tem 
trazido resultados importantes: a participação da categoria nas atividades do 
Sindicato cresceu e o número de sindicalizados também aumentou.

Em um ano, 725 professores se sindicalizaram ao SISMMAC, o que 
representa um número maior do que todas as filiações feitas durante os três 
anos da gestão anterior. O aumento das filiações fortalece a nossa luta e amplia 
a capacidade de ação do Sindicato, pois é com o dinheiro da contribuição dos 
sindicalizados que financiamos nossas atividades. 2008 2009 2010 2011 2012

Organização por 
local de trabalho  
e reestruturação  
do CR

 Acreditamos que a política sindical 
deve ser construída pelo conjunto dos 
trabalhadores a partir dos seus locais de 
trabalho. Isso significa que para além 
do sindicato estar presente nas escolas 
é preciso fazer com que professoras 
e professores também estejam 
permanentemente mobilizados 
em suas unidades para debater os 
problemas e organizar a luta.

Incentivamos essa organização 
através das visitas e conversas nas 
escolas e realizamos atividades de 
formação sobre a importância da 
organização por local de trabalho 
nos espaços do Conselho de 
Representantes do SISMMAC.

Essa concepção se refletiu também 
em nossa atuação prática. A construção 
da Pauta de Reivindicações de 
2012, por exemplo, seu deu a partir 
dos locais de trabalho e, durante a 
Campanha Salarial, coube ao coletivo 
de professores de cada escola decidir 
como organizar a paralisação de 33 
minutos e as demais ações da greve em 
sua unidade.

Também reestruturamos o Conselho 
de Representantes do SISMMAC visando 
garantir que esse espaço potencialize 
a atuação dos professores em suas 
escolas. Organizamos a reunião para 
que, além dos repasses da direção, 
haja tempo para a discussão política 
e para que os representantes possam 
apresentar as questões e problemas que 
surgem nas escolas.  

Em nossas visitas aos locais de 
trabalho, buscamos tirar representantes 
e ampliar o número de escolas no 
CR. a participação cresceu – na 
reunião realizada no mês de junho, 
contamos com a participação de 74 
representantes – entretanto ainda 
temos muito que avançar. Nossa meta é 
que até o final da gestão tenhamos todas 
as escolas representadas nesse espaço. 

Número de professores 
sindicalizados cresceu 

13% em um ano

217
119 117

606

478

725
professores se 
sindicalizaram 

em um ano
de gestão 

novos 
rumos

Balanco de gestao
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linha do tempo

16 de dezeMbro | Mobilização na 
Câmara em defesa do direito à data-base 
e à isonomia salarial entre os servidores

18 de outubro | 
SiSMMaC e SiSMuC 
iniciam Fóruns regionais

1º de noveMbro | início da 
construção da pauta de reivindicações 
de 2012 no Conselho de representantes

3 de dezeMbro | Ato público 
“escola na rua” durante a 
Conferência Municipal de educação

7 de dezeMbro | assembleia aprova 
pauta de reivindicações e aponta 
indicativo de greve para fevereiro de 2012

23 de janeiro | SiSMMaC participa de ato em 
Curitiba em solidariedade aos moradores da 
ocupação pinheirinho, em São josé do Campos (Sp)

25 de janeiro | SiSMMaC 
realiza panfletagem para 
receber os novos professores

29 de Fevereiro | atraso de 
33 minutos e panfletagem 
para pais e população

Balanco de gestao

Formação política
 Em abril, demos um passo 

importante para qualificar teoricamente 
a nossa atuação prática. Avançamos 
para além dos espaços de formação 
realizados nas reuniões do Conselho 
de Representantes e assembleias 
e passamos a ter um programa de 
estudos sistemático.

O grupo de estudos do SISMMAC se 
reúne quinzenalmente para estudar a 
teoria desenvolvida pelos trabalhadores 
a partir de suas lutas concretas. Ao 
longo do primeiro semestre de 2012, 
o grupo estudou o materialismo 
histórico-dialético e debateu o texto 
Passos e tropeços nos caminhos da 
organização de base, do livro Sindicato e 
Organização de Base, de Emilio Gennari. 

O objetivo do grupo é conhecer 
a história da classe trabalhadora e 
qualificar a capacidade de análise do 
magistério para as próximas lutas.

Sede nova e 
balanço financeiro

 Cuidamos da tesouraria do 
SISMMAC com responsabilidade 
e compromisso com a luta do 
magistério municipal. Como a 
arrecadação do Sindicato vem 
das mensalidades pagas pelos 
sindicalizados, entendemos que 
esse dinheiro deve ser utilizado 
para fortalecer a mobilização da 
categoria. Por isso, aumentamos 
o investimento destinado às 
atividades e manifestações, 
melhoramos a qualidade dos 
nossos materiais gráficos e 
ampliamos a estrutura que o 
Sindicato tinha para as visitas 
aos locais de trabalho, com a 
troca de um carro e aquisição de 
um novo veículo.

Mesmo com o aumento do 
investimento necessário para 

Cultura e integração 
 Além de divulgar dicas de programação cultural no jornal 

e no site, o SISMMAC passou a promover apresentações 
artísticas, visando ampliar o acesso da categoria a produções 
culturais de qualidade, que não se pautam apenas pela lógica 
do lucro. Em maio, organizamos duas apresentações da peça 
de teatro “As tramoias de José na cidade labiríntica” e, em 
junho, realizamos a oficina “A Grande Roda de Histórias”. 

O talento literário das professoras e professores da rede 
passou a ter lugar garantido em nossos jornais. Desde 
setembro, as poesias e contos que antes ficavam restritas 
apenas ao ambiente escolar, passaram a ser compartilhadas 
com o conjunto da categoria na sessão Caderno de poesia.

Ao longo do ano, o magistério também se reuniu para 
confraternizar e reafirmar os laços de solidariedade e união. 
Em agosto de 2011, comemoramos a posse da gestão Novos 
Rumos – A Alternativa de Luta e, em outubro, foi a vez de 
celebrar o dia do professor com um Baile na Sociedade 
Universal. Em de junho de 2012, tiramos as roupas típicas do 
armário e participamos do primeiro arraiá do SiSMMaC, 
com direito a muito forró, quentão e pipoca. 

Atuação junto às aposentadas
 Ao longo do ano, nossas aposentadas contribuíram ativamente com as 

manifestações em defesa do Instituto Curitiba de Saúde, participaram das 
panfletagens, das atividades da greve e também gravaram vídeos para a 
campanha +2% recuperam nossa saúde. Por que não?

Além de manter o Coletivo de Aposentadas do SISMMAC, procuramos 
fortalecer o grupo e valorizar a experiência e histórico de luta que as aposentadas 
e aposentados possuem. Um exemplo dessa valorização se deu durante a 
construção da nossa Campanha de Lutas. Defendemos que a verba destinada ao 
Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ) fosse incorporada como reajuste 
salarial, garantindo que os aposentados, que seriam excluídos da gratificação, 
fossem beneficiados.

Organização e lutas do magistério
 O magistério esteve em permanente movimento ao longo desse primeiro ano 

de gestão. Além das lutas gerais da categoria por melhores condições de trabalho, 
reestruturação da carreira, valorização salarial e em defesa do nosso Instituto 
Curitiba de Saúde, reivindicamos avanços também para os segmentos que 
compõem o magistério municipal.

no segundo semestre de 2011, a mobilização dos professores das séries 
finais do ensino fundamental garantiu a ampliação da hora-atividade, 
permanência concentrada e diminuição da prática de substituição nas 11 escolas. 
Com paralisação e manifestação em frente à Prefeitura, o magistério fez a Prefeitura 
voltar atrás e negociar condições adequadas para a volta do turno de 4,5 horas.

a organização das nossas lutas, ampliamos a poupança do 
Sindicato. Encerramos o mês de julho com R$115.705,84 na 
poupança – quando assumimos a direção havia R$ 78.232,48.

Outro investimento importante foi a transferência do 
SISMMAC para uma sede maior. Depois de quase um ano de 
procura, encontramos um local que atende às necessidades 
do Sindicato e fizemos a mudança no mês de julho. A nova 
sede tem mais espaço para atendimento da categoria, 
realização de reuniões e atividades culturais. Além de um 
sobrado, o local conta com um salão que será usado para a 
realização de assembleias, reuniões e encontros. 

Esses eventos permitiram que as 
professoras e professores da rede se 
encontrassem em um ambiente mais 
informal, onde puderam conversar, trocar 
experiências e se reconhecerem cada vez 
mais como membros de uma categoria 
que enfrenta as mesmas dificuldades.

Essa política cultural será intensificada 
no restante da gestão. Queremos 
aproveitar o espaço amplo da nova 
sede para realizar atividades artísticas 
- como exibição de filmes, oficinas e 
apresentação de espetáculos - com 
periodicidade definida.

as pedagogas e pedagogos da rede começaram a 
avançar na luta por melhores condições de trabalho. 
nossa pressão durante a Campanha Salarial de 2012 fez a 
prefeitura se comprometer a formar uma comissão para 
atualizar o decreto que regulamenta as atribuições de 
quem atua como suporte pedagógico, visando acabar 
com a sobrecarga e com o  desvio  de função. A comissão, 
que também é formada pela direção do SISMMAC e por 
pedagogas da base, já deu início  à  revisão do documento e 
o trabalho será concluído neste semestre.

Também reunimos profissionais da educação infantil e 
da educação especial para iniciar o trabalho de qualificar as 
pautas específicas dos segmentos em relação às condições 
de trabalho. Essa é uma pauta que devemos construir em 
conjunto visando conquistar melhores condições de trabalho 
para toda a categoria, em sintonia com a luta contra os 
problemas específicos de cada segmento.



Fotos: Douglas Rezende e arquivo SISMMAC
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linha do tempo

30 de junho | primeiro 
arraiá do SiSMMaC

8 de Março | assembleia com 
mais de mil professores aprova 
greve por tempo indeterminado 
a partir do dia 14 de março

11 de Março 
| ato cultural e 
panfletagem no 
largo da ordem

14 e 15 de Março 

greve

21 de Março | Mais de 30 mil 
assinaturas em nosso apoio 
são entregues à prefeitura em 
mesa de negociação

21 de Março | em assembleia geral 
histórica, magistério de Curitiba rejeita 
ppQ e aprova incorporação ao salário

3 de Maio | lançamento da 
campanha “Por que não?”, no 
Conselho de representantes

26 de Maio | ato 
público da campanha 
“Por que não?” na 
boca Maldita

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

12 e 14 de junho | exibição 
dos vídeos da campanha 
“Por que não?” na praça Rui 
barbosa, com o objetivo de 
intensificar a pressão sobre o 
prefeito luciano ducci

Balanco de gestao

Luta em defesa do Instituto  
Curitiba de Saúde

 Logo que assumimos a direção do SISMMAC, enfrentamos um duro golpe 
da Prefeitura contra o nosso ICS. No dia 10 de agosto de 2011, a Prefeitura 
aprovou arbitrariamente um novo regulamento para o Instituto, sem debater seu 
conteúdo com os servidores que utilizam o serviço. O documento, entre outros 
ataques, estabelecia o pagamento de multas, autorizava o reajuste do desconto 
a qualquer momento e previa o pagamento de 30% do valor dos procedimentos 
realizados dentro do ICS.

o magistério não aceitou esse ataque e resistiu! realizamos uma 
manifestação no dia 20 de setembro, que resultou na ocupação do prédio 
da Prefeitura. Nossa pressão e mobilização fizeram o prefeito Luciano 
ducci recuar e suspender todos os itens do novo regulamento que trariam 
prejuízos para os servidores.

O Conselho de Administração, entretanto, manteve os itens no regulamento. 
Diante dessa situação, fomos até as escolas e organizamos Fóruns Regionais 
para debater a realidade do ICS e atualizar nossa pauta de reivindicações. A 
partir das contribuições levantadas pela categoria nos fóruns, aprovamos um 
novo foco para a defesa do ICS e decidimos priorizar a luta pela qualidade e 
ampliação do atendimento. 

Com esse novo foco, fomos às ruas em março, durante a nossa Campanha 
de Lutas, e conseguimos arrancar alguns compromissos importantes. 
barramos todas as taxas previstas no regulamento aprovado em agosto 
e fizemos a Prefeitura se comprometer a melhorar o atendimento. A 
prefeitura registrou em ata que iria ampliar o atendimento em diversas 
especialidades, retomar os convênios e atualizar os valores repassados à 
rede contratada visando ampliar o número de hospitais credenciados.

Apesar dos compromissos, a administração não garantiu os recursos necessários 

Conselhos e comissões
 Acompanhamos as reuniões dos conselhos 

de administração e finanças do ICS e do IPMC, 
do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), da 
Comissão de Segurança Alimentar (CONSEA) 
e do Conselho do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Em geral, são espaços onde não 
temos vez, nem voz. os demais conselheiros, 
em sua expressiva maioria, são indicados 
pela prefeitura e organizam as reuniões 
visando apenas referendar as políticas que 
já estão em andamento, sem espaço para 
o debate e para apresentação de opiniões 
divergentes. O maior exemplo disso é o 
Conselho de Administração do ICS, onde a 
administração aprova mudanças que afetam 
o Instituto com o voto dos conselheiros 
indicados pela Prefeitura, sem debate prévio e 
sem sequer ouvir a opinião dos servidores. 

Também estivemos presentes nas comissões 
que trataram dos processos de transição, do 
crescimento vertical, da comissão de estudos 
para a valorização do tempo de serviço e 
atuamos na comissão eleitoral para a eleição 
de diretores. em todos esses espaços, 
apesar de participarmos como minoria, 
procuramos fiscalizar o processo e defender 
os interesses da categoria.

Hora-atividade e contratação 
de mais professores

 A luta pela ampliação da hora-atividade e por melhores condições 
de trabalho também foi um dos focos centrais desse primeiro ano de 
gestão. Em outubro de 2011, lançamos uma campanha em defesa do 
cumprimento da hora-atividade, com a distribuição de adesivos e debate 
junto à categoria nos Fóruns Regionais. junto com a pressão causada 
pela paralisação dos professores das séries finais em setembro, essa 
ação fez a prefeitura se mexer e iniciar o processo de implementação 
dos 33,33% de hora-atividade em Curitiba. 

Com a nossa Campanha de Lutas, conseguimos fazer a Prefeitura se 
comprometer a cumprir os 33,33% ainda em 2012, com contratação via 
concurso público e, caso fosse necessário, abertura de RITs. Para aumentar 
a pressão, ingressamos também com uma ação judicial. A princípio, a 
Justiça concedeu uma liminar que obrigava a administração a cumprir a 
Lei em um prazo de 60 dias. A medida, que foi derrubada posteriormente, 
serviu para fazer com que a Secretária Municipal de Educação se 
agilizasse. Em junho de 2012, a Justiça julgou em primeira instância 
o mérito da nossa ação e definiu que a Prefeitura deve corrigir nossa 
jornada, garantindo 1/3 para hora-atividade, e deve pagar pelo tempo 
trabalhado a mais em sala como se fossem horas-extras.

Apesar dos avanços, em alguns núcleos regionais há ameaça de 
supressão de direitos. Por isso, o segundo semestre será determinante 
para a continuidade da nossa luta. é hora de fazer pressão para que os 
aprovados no concurso sejam contratados e para que a ampliação da 
hora-atividade seja feita sem qualquer retirada de direitos!

para que as melhorias fossem colocadas em prática. Em abril, 
uma decisão judicial tornou ainda mais difícil a situação do 
ICS. A Justiça analisou o processo que tramitava desde 2001 e 
decidiu que a adesão ao Instituto não deve ser obrigatória, já 
que o plano é gerido de forma privada.

Com a decisão judicial, a necessidade de aumentar o 
financiamento do ICS se tornou ainda mais urgente. Nos 
meses de maio e junho, construímos a campanha + 2% 
recuperam a nossa saúde. Por que não? com o objetivo 
de pressionar o prefeito Luciano Ducci a aumentar o 
investimento destinado ao Instituto. Gravamos vídeos nas 
escolas, realizamos uma campanha de ligações para o 
gabinete do prefeito, exibimos vídeos na Rui Barbosa para a 
população e realizamos um grande ato público em defesa de 
mais 2% de investimento ao ICS, na Boca Maldita.

Apesar da pressão, não conquistamos nossa 
reivindicação central. A Prefeitura fugiu da sua 
responsabilidade, adiou a decisão ao máximo e, 
no momento final, rejeitou nosso pedido alegando 
impedimento jurídico por causa das eleições.

Nossa luta em defesa do ICS continua. Mesmo com o fim 
da compulsoriedade, continuaremos vinculados ao Instituto 
e vamos lutar pela sua recuperação. Para a continuidade do 
movimento é necessário que façamos uma avaliação do saldo 
e do grau de participação que tivemos até aqui. Infelizmente, 
a luta por mais 2% para o ICS não unificou a categoria e, 
diferentemente da Campanha de Lutas, não conseguimos 
envolver todas as professoras e professores na construção 
do movimento. Só teremos avanços se conseguirmos 
transformar essa causa em uma luta realmente coletiva!



Segundo 
semestre 
começa com 
clima de 
mobilização 
nas escolas
Confira as atividades  
que agitarão o magistério 
municipal nos próximos meses

Depois de um semestre marcado por mo-
bilizaçãões e conquistas, recarregamos 
as energias durante o recesso e, agora, o 

magistério municipal volta ao trabalho com mais 
disposição para continuar a luta por melhores 
condições de trabalho e em defesa e da qualidade 
da educação pública. 

As escolas e demais locais de trabalho voltam 
a ser o centro do nosso trabalho sindical! O se-
mestre já começa com debate nas unidades para 
a construção do X Congresso do SISMMAC e com a 
necessidade de organização da categoria nos lo-
cais de trabalho para fiscalizar a implementação 
da hora-atividade. 

Conheça as atividades e mobilizações planeja-
das para o semestre:
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o que vem por ai

Hora-atividade
 A mobilização das professoras e professores da rede 

municipal de Curitiba durante a Campanha de Lutas de 
2012 conquistou o compromisso com a ampliação da hora-
atividade ainda este ano. Agora, com o retorno das aulas, é 
o momento de cobrar que a prefeitura cumpra a palavra 
apresentada em Mesa de negociação.

No início do mês de julho, mais de 950 professores 
foram convocados pela SME. O magistério municipal precisa 
manter pressão para que todos sejam nomeados e verificar 
se essas novas contratações serão suficientes para ampliar 
a hora-atividade com qualidade. Caso seja necessário, 
a Prefeitura deve abrir mais vagas de RIT para atender à 
demanda provisoriamente.

A atuação das professoras e professores nos locais de 
trabalho será fundamental para fiscalizar esse processo. 
Vamos manter pressão para garantir a manutenção de todos 
os direitos do magistério. A ampliação da hora-atividade 
não pode vir acompanhada de golpes, como a retirada de 
corregentes, junção de duas turmas e a contagem do recreio 
como hora-atividade. Em defesa da qualidade da educação, 
o magistério municipal estará mobilizado nas escolas!

seminário de aposentados  
e pré-aposentados 

 No dia 18 de agosto, o SISMMAC realiza o Seminário de aposentados 
e pré-aposentados, na nova sede do Sindicato. O evento promoverá 
debates, palestras e discussões sobre saúde, direitos, participação política e 
qualidade de vida na aposentadoria. 

A atividade tem como objetivo ajudar professores aposentados ou que 
se aproximam da aposentadoria nesse período carregado de mudanças 
e desafios. Embora seja uma etapa em que o professor não está mais no 
local de trabalho, é preciso ficar atento a inúmeras questões relacionadas à 
garantia de direitos.

Confira a programação  
e participe!

10h | Abertura do Seminário 
10h15 | Palestra "A taça 

inteira: Qualidade de  
vida antes e depois  
da aposentadoria",  
com a psicóloga Cleusa 
Souza de Sampaio

12h | Intervalo
13h30 | Participação política 

e a luta por direitos após 
a aposentadoria

15h | Apresentação do 
Coletivo de Aposentados 
do SISMMAC

15h30 | Intervalo
16h | Direito e 

Aposentadoria 
17h | Encerramento

Formação política
 No segundo semestre do ano, o SISMMAC dará continuidade ao grupo 

de estudos de formação política criado no início de 2012. os espaços 
quinzenais de estudo, que ocorrem sempre às quartas-feiras, serão 
reiniciados no dia 22 de agosto, às 19h, na nova sede do Sindicato.

O objetivo do grupo é qualificar a formação política do conjunto  
do magistério municipal. Os textos estudados apresentam temas  
relevantes da conjuntura atual, como por exemplo: organização por  
local de trabalho, papel do Estado na sociedade, educação, saúde  
do trabalhador, movimento sindical, entre outros.

Se você ainda não participa, venha conhecer, entre em contato com o 
SISMMAC, inscreva-se por telefone ou email. Quem sabe mais, luta melhor!

instituto curitiba de saúde
 A luta dos servidores do município de Curitiba em defesa da ICS continua 

no segundo semestre de 2012. 
O fim da compulsoriedade estava previsto para o dia 14 de agosto, entretanto, 

a Prefeitura antecipou a data para 18 de julho. Até agora, menos de 1% dos 
beneficiários se descredenciaram. Entre os que se desligaram, a maioria já 
possuía outros planos e não usava os serviços prestados pelo instituto. 

A expressiva maioria dos trabalhadores optou por ficar, lutar e dar uma 
chance para a saúde de todos nós. O baixo número de desistências, com 
certeza, é fruto da nossa mobilização. Durante a campanha Por que não? 
mostramos que continuar no ICS é mais vantajoso do que pagar por um plano 
de saúde privado. Além disso, temos a possibilidade de nos unirmos, enquanto 
professores e demais servidores, para reivindicar melhorias para o Instituto.

Agora nós temos que intensificar a nossa luta e cobrar melhorias na 
qualidade da saúde que nos é de direito!
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reposição dos dias parados
 A luta para garantir a reposição dos dias parados para todos os 

segmentos do magistério continua! A direção do SISMMAC entrou com 
uma ação judicial para reivindicar a reposição dos valores descontados 
durante a greve, mas a Justiça ainda não analisou o pedido. o direito à 
greve é assegurado constitucionalmente aos trabalhadores. Por isso, 
a administração municipal não pode considerar os dias parados como 
falta injustificável e deve garantir a reposição. 

A Prefeitura tem o dever de garantir 200 dias letivos aos estudantes e nós 
temos que nos mobilizar para que essa reposição seja concedida para toda a 
categoria. Não reponha os dias descontados, enquanto o direito não for 
estendido para todas as professoras e professores. vamos lutar juntos 
contra essa tentativa de coagir e enfraquecer a luta do magistério!

x congresso do sismmac 
 Com objetivo de debater e definir as linhas prioritárias do magistério 

municipal em âmbito local e nacional, o X congresso do SiSMMac  
acontece nos dias 28 e 29 de setembro, na Sociedade Universal. 

O Congresso será um importante momento de decisão  
da categoria. Durante a atividade, o magistério municipal irá elaborar  
o programa de trabalho da direção do Sindicato para os próximos  
dois anos de gestão, debaterá a relação do SISMMAC com o movimento  
sindical brasileiro e, a partir disso, decidirá sobre a filiação à Central  
Única dos Trabalhadores (CUT). 

Para subsidiar o debate sobre a atuação do SISMMAC em nível  
local e a relação com o movimento dos trabalhadores no Brasil, os 
delegados e observadores do X Congresso farão uma análise da  
conjuntura internacional, nacional, estadual e municipal.

Além das discussões realizadas no próprio Congresso, também serão 
realizados encontros preparatórios e debates nos locais de trabalho para 
aprofundar a discussão sobre os temas com as professoras e professores.

participe! não deixe que outros decidam por você como e onde 
deve estar organizado nosso Sindicato!

ii Baile dos professores 
 Iniciativa do primeiro ano da gestão, o baile dos 

professores terá a sua segunda edição no dia 20 de outubro, 
na Sociedade Universal, localizada no Prado Velho. 

A atividade é uma forma de reunir o magistério municipal 
em um espaço informal e descontraído para lembrar os 
momentos vividos pelos profissionais que dedicam a vida à 
educação. Além de aproximar a categoria do Sindicato que 
a representa, a confraternização também tem como objetivo 
fortalecer a união 
e a solidariedade 
do conjunto do 
magistério.

O i baile dos 
professores reuniu 
cerca de 700 pessoas, 
entre professores e 
acompanhantes, e 65 
escolas, ao todo. A 
direção do SISMMAC 
acredita que a data 
dever servir como um 
símbolo, para que 
os professores não 
desanimem diante dos 
desafios e renovem 
sua disposição de 
lutar por melhores 
condições de trabalho 
e pela melhoria da 
qualidade da educação 
pública.

campanha de lutas 2013
 A Campanha de Lutas de 2012 mostrou 

para todos que o magistério municipal está 
unido e organizado e que lutará por melhores 
condições de trabalho e salários. Professoras e 
professores tiveram conquistas históricas para 

a categoria, como o reajuste de 19,56%, mas a 
luta não para por aí. 

Para a Campanha de Lutas de 2013, temos 
que cobrar a prefeitura em relação às pautas 
que não foram atendidas esse ano, como 
a recuperação do ICS, reestruturação do 
plano de carreira, além da luta por melhores 

condições de trabalho. É preciso reunir o 
conjunto da categoria para atualizar nossa pauta 
sobre a redução do número de alunos por turma 
e a revisão da portaria de dimensionamento.

a campanha Salarial 2012 nos provou 
que juntos, somos mais fortes. Vamos 
provar isso mais uma vez em 2013!



alem dos muros da escola
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GReveS NACIoNAIS  
campanhas salariais de 
setembro movimentarão  
900 mil trabalhadores

 A greve do funcionalismo federal, que já conta com a adesão 
de cerca de 450 mil servidores, de 26 órgãos diferentes, pode 
ganhar um fôlego a mais no segundo semestre. Trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), bancários, 
metalúrgicos e petroleiros podem entrar em greve a partir de 
setembro, caso as negociações específicas não avancem. 

As campanhas salariais das quatro categorias movimentam 
um contingente de mais de 900 mil trabalhadores, o que tende 
a aumentar o clima de ebulição política que já agita o país.

 Na última edição do diário de classe foi lançada a seção “Quem te viu, 
quem te vê”, que vai contar, a cada mês, a trajetória e história de vida de uma 
professora aposentada. Essas trabalhadoras construíram a história do magistério 
e do Sindicato e agora têm espaço para compartilhar experiências com o 
conjunto do magistério. Neste mês, quem conta sua história é a aposentada 
lindamir angioletti, que deixou as salas de aula, mas não abandonou a luta!

quem te viu, quem te ve

A luta continua depois 
da aposentadoria

 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.

 lindamir e Simone:  
compromisso com a educação transmitido de mãe para filha

Proposta de reforma  
da CLT flexibilizará  
direitos dos trabalhadores
Projeto articulado por empresários e pela CUT  
será encaminhado ao Congresso em agosto

A presidente Dilma Rousseff enviará ao Congresso um projeto de lei 
que visa flexibilizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O 

objetivo da proposta é dar “segurança jurídica” para que as empresas 
imponham acordos coletivos mais rebaixados do que o estabelecido 
na legislação. Se aprovado, o projeto permitirá que o “negociado pre-
valeça sobre o legislado”. Isso significa que a aplicação dos direitos 
hoje assegurados na CLT – como o pagamento do 13º salário, férias e 
descanso semanal remunerado – será definida no Acordo Coletivo de 
Trabalho. Na prática, a proposta autoriza os patrões a utilizarem o 
discurso de “instabilidade econômica” para coagir os trabalhado-
res a abrirem mão de seus direitos!

O mais perturbador, entretanto, é a origem desse ataque. A inicia-
tiva de reformar a legislação trabalhista não partiu do governo, 
mas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) por meio do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC. Ao invés de defender os interesses da 
classe trabalhadora, a Central se soma ao coro dos patrões e propõe 
medidas que resultarão na supressão de direitos.

Cabe a nós, professoras e professores municipais de Curitiba, nos 
solidarizarmos aos trabalhadores da iniciativa privada, que são regidos 
pela CLT, pois os ataques impostos inicialmente à parte da nossa classe 
podem ser incorporados por outros setores e afetar o conjunto dos tra-
balhadores. Nenhum direito a menos, avançar em novas conquistas!

eURoPA  trabalhadores 
europeus resistem aos  
pacotes de austeridade

 Para recuperar o lucro dos empresários depois da crise 
econômica de 2009, os governos europeus injetaram dinheiro 
público nas empresas e transformam a dívida privada desses 
capitalistas em dívida pública – paga pelos trabalhadores através 
do congelamento de salários e corte de benefícios sociais.

Frente a esses ataques, as iniciativas de resistência têm 
recebido repercussão internacional. Em julho, mineiros 
espanhóis marcharam do norte do país até Madrid para 
protestar contra os cortes no setor. A “marcha negra”, como 
ficou conhecida, virou símbolo da luta contra a crise e 
conquistou a adesão de milhares de trabalhadores espanhóis.

Em 33 anos de rede, Lindamir Angio-
letti não perdeu uma só greve ou ma-
nifestação por melhores condições 

de trabalho para os profissionais da edu-
cação de Curitiba. Ela tem 61 anos e se 
aposentou há sete, mas continua na luta 
com a mesma disposição. Mesmo longe 
das salas de aula, Lindamir participou da 
greve deste ano e mostrou que as profes-
soras e professores aposentados devem 
continuar em movimento por seus direi-
tos. “O salário dos aposentados é acha-

tado pela falta de mobilização. Por isso 
a briga é contínua, até o final da vida”, 
instiga a professora. 

Lindamir participou de greves mesmo 
enquanto esteve na direção da Escola Mu-
nicipal Júlio Moreira, seu último local de 
trabalho. Comprometida com a defesa da 
educação, a professora conta que foi para 
a rua lutar junto com a categoria em cada 
movimento de greve, e ela garante que 
nunca havia participado de uma paralisa-
ção tão bem organizada como a deste ano. 

“Sem a greve os aposentados não teriam 
reajuste. Foi uma grande conquista”. 

A professora Simone Angioletti seguiu 
os passos da mãe Lindamir não apenas 
na escolha da profissão, mas também na 
disposição para a luta. Simone trabalha 
no CEI Pedro Dallabona e acompanhou a 
mãe aposentada nos dois dias de para-
lisação. Lindamir conta que se mantém 
por dentro do que acontece no magisté-
rio a partir dos repasses de sua filha e 
das notícias que lê no Diário de Classe.



giro pela educacao

Milhares de professores das redes de ensino 
municipal, estadual e federal se mobilizam pelo país

Greves se espalham pela 
educação no primeiro 
semestre de 2012
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O ano de 2012 vai entrar para a história 
como um importante período de lu-
tas e mobilização dos trabalhadores 

da educação. Nas redes de ensino munici-
pais, estaduais e federal, greves e manifes-
tações estão acontecendo por todo o Brasil. 

Ainda temos um semestre inteiro pela 
frente, mas o número de professores que 
se uniram por melhorias na educação des-
de o início do ano já é expressivo: mais de 

25 greves no ensino municipal e estadual, 
uma paralisação nacional que contou com 
a adesão de 24 estados; além de 92 univer-
sidades e institutos federais paralisados. 
O número revela o aumento da insatisfação 
dos trabalhadores da educação frente aos 
baixos salários e condições de trabalho. Em 
2011, foram realizadas 18 greves no setor.

Veja no mapa as principais greves da edu-
cação que aconteceram desde o início de 2012!

de norte a sul, professores se mobilizaram por melhores condições de trabalho e de vida

luta na Bahia
 Entre os vários exemplos de luta dos trabalhadores 

da educação que ocorreram desde o início do ano, 
destaca-se a paralisação dos professores da rede 
estadual da Bahia, pela resistência, luta e coragem. 
A greve, iniciada no dia 11 de abril, já soma mais de 
100 dias. Ao invés de negociar, o governador Jaques 
Wagner (PT) tenta a todo custo criminalizar a luta 
da categoria: entrou na Justiça pedindo que a greve 
fosse declarada ilegal, suspendeu o pagamento dos 
salários e demitiu 57 professores ilegalmente.

Mesmo diante de todos os obstáculos e 
dificuldades, esses bravos guerreiros da educação 
continuam em greve. A principal reivindicação 
da categoria é o pagamento do Piso Nacional e 

a aplicação do percentual do reajuste para todos 
os níveis da carreira, como já havia sido acordado 
com o governador em 2011. 

A resistência dos educadores baianos frente à 
truculência do governo é um valoroso exemplo 
de que devemos construir nosso movimento com 
independência dos governos e patrões. Jaques 
Wagner foi um dos fundadores da CUT nos 
anos 1980, mas mudou de lado e hoje coage e 
criminaliza a luta dos trabalhadores. 

devemos construir nosso movimento 
conscientes de que direitos nunca são concedidos; 
são conquistados a partir da mobilização, com 
organização e envolvimento do conjunto dos 
trabalhadores a partir dos locais de trabalho!

98% das 
universidades 
federais em 
greve

Paralisação nacional 
dos docentes já dura 
mais de dois meses 

Estamos vivenciando a maior 
greve dos professores das 

universidades federais que já 
aconteceu em nosso país. A pa-
ralisação se estende há mais de 
dois meses e tem adesão de 58 
das 59 universidades federais 
e 34 dos 38 institutos federais 
de tecnologia. A união e mobi-
lização desses trabalhadores 
é exemplo de luta por melho-
res condições de trabalho, 
valorização da carreira e em 
defesa da educação pública 
de qualidade. 

O governo federal está tra-
tando a greve com descaso des-
de seu início, mostrando sua 
falta de interesse com a educa-
ção e com os trabalhadores que 
a constroem. A categoria recu-
sou a proposta desrespeitosa 
feita pelo governo, que prome-
tia 45% de reajuste apenas para 
professores que estão no topo 
da carreira (menos de 7% do to-
tal). O reajuste ainda seria par-
celado em três anos, de 2013 a 
2015, e não levaria em conside-
ração a inflação do período pro-
jetado pelo próprio governo em 
33%. Além disso, não foi feita 
qualquer proposta de valoriza-
ção da carreira – principal rei-
vindicação dos docentes.

Educação sacrificada
A greve das universidades fe-
derais escancara, mais uma 
vez, as prioridades do Estado 
em nossa sociedade e como 
age com o objetivo de favore-
cer os empresários e banquei-
ros à custa dos trabalhadores. 
Enquanto o governo diz que 
não existe mais recurso para 
investir na educação, bilhões 
são gastos para financiar os ca-
pitalistas. Em 2011, o governo 
gastou cerca de R$708 bilhões 
com a amortização e o paga-
mento de juros da dívida, além 
de deixar de arrecadar R$ 15 
bilhões com o perdão das dí-
vidas das instituições privadas 
de ensino superior.

aMapá | Professores estaduais (70 dias)

Mato groSSo | Professores municipais 
de São Felix do Araguaia e de Matupá

bahia | Professores 
estaduais (mais de 100 dias); 

Professores municipais de 
Lauro de Freitas e de MucurigoiáS | Professores estaduais (51 dias)

diStrito Federal | Professores 
estaduais (52 dias)

pará |  Professores municipais de 
Alenquer, Almeirim e Ananindeua

paraíba | Professores 
municipais de Santa 

Rita (4 meses)

paraná | Professores municipais de Curitiba, 
Colombo e de Campo Largo

rio de janeiro | Professores 
municipais de São Gonçalo

rio grande do 
norte | Professores 
municipais de Natal

rio grande do Sul | Professores 
municipais de Pelotas (51 dias)

São paulo | Professores municipais 
de São Paulo

estados que aderiram à greve 
nacional da educação, realizada 
nos dias 14, 15 e 16 de março

professores estaduais

Sergipe | Professores 
estaduais (58 dias); 
Professores dos 
municípios de Moita 
Bonita, Pacatuba, Ilha 
das Flores, Neópolis, 
Malhada
dos Bois,  
Tomar do  
Geru, São  
Domingos,  
Canindé de São 
Francisco, Japoatã, 
Santo Amaro,
Cristinápolis e Capela



arte e cultura

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.

a luta pela regulamentação do trabalho
Lançamento de livro será no dia 10, na sede da APP-Sindicato
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caderno 
de poesia

... ele chegou.
O primeiro, atropelando o 

quarto.
O quarto dia da semana.
Aconteceu assim, num abraço 

de braços miúdos, saudosos 
e carentes de colo apertado, 
de calor quente de gente 
querida, que lhe cure a 
ferida que da alma emana.

Então...
o cheiro de domingo ali estava,
ele cheirava à domingo
os domingos de minha 

infância.
O perfume barato, a 

envolver-me no trato, 
do banho tomado, de 
sapato apertado, vestido 
engomado, cabelo esticado 
num laço de fita, na mais 
bonita trança.

Era no domingo que a vovó eu 
visitava,

domingo de missa,
a missa de domingo
e o perfume a me elevar.
Dia de dar e receber o abraço 

apertado, de calor quente, 
de gente querida que eu 
tanto amava. Ela cheirava 
à domingo, os domingos de 
minha infância

os domingos de meu pensar...

Katine Hellen Lain Assis
Professora da Escola Municipal 
Prof. Francisco Hübert e autora 

do livro Curitiba Paramar

Não é apenas quem utiliza os serviços 
de saúde pública que sofre com as 
precariedades da assistência à saúde. 

Milhões de pessoas que pagam por um plano 
privado também padecem com burocracias e 
falta de qualidade no atendimento. Essa rea-
lidade é mostrada por Michael Moore em seu 
filme SiCKO: S.O.S. Saúde, que revela a traje-
tória de vários cidadãos dos Estados Unidos 
que tiveram suas vidas despedaçadas pelo 
sistema de saúde americano. 

Nos Estados Unidos, não há um siste-
ma de saúde pública de cobertura univer-
sal. Cada um tem que adquirir e pagar (se 
puder) seu próprio plano privado. Mesmo 

assim, os seguros de saúde negam exa-
mes, atendimento, remédios e cirurgias 
para a população. Tudo isso para que a 
seguradora economize dinheiro e maxi-
mize os lucros da empresa. 

A dica de filme também é um convite à 
reflexão. Desde o mês de julho, os servido-
res municipais podem escolher se continu-
am filiados ao ICS ou não. O documentário 
deixa claro que abandonar o ICS e optar 
por um serviço privado não é sinônimo 
de melhoria, já que, mesmo pagando altos 
valores mensalmente, diversos planos de 
saúde colocam o lucro acima da vida e da 
qualidade dos serviços prestados.

O fotógrafo alemão Michael Ruetz retratou 
importantes momentos da década de 60 na 
Alemanha. A exposição 1968. Tempos Incô-

modos traz 43 de suas fotografias para Curitiba, 
que registram a vida oficial e privada da República 
Democrática Alemã (RDA). A mostra não se limita 
apenas a documentar a dinâmica do movimento po-
lítico de 68, mas é concebida como um diário foto-
gráfico que contempla o período a partir da greve 
na Universidade de Berlim, em 22 de junho de 1966, 
até os acontecimentos do final de maio de 1975. 

A exposição fica em cartaz até o dia 12 de agosto 
na Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280). 
O horário de visitação de terça a sábado é das 9h às 
20h e domingo das 10h às 19h. A entrada é gratuita. 

Cheiro de 
domingo

A precariedade 
dos serviços 
de saúde no 
capitalismo
O documentário SiCKO revela os problemas da assistência 
médica pública e privada dentro da lógica capitalista

Agitação política da Alemanha 
em 1968 é tema de exposição
Mostra 1968. Tempos Incômodos fica em cartaz até o dia 12

 No dia 10 de agosto, o núcleo de Curiti-
ba do Movimento Nacional Contra a Regula-
mentação do Profissional de Educação Física 
(MNCR) lança o livro Mncr: 10 anos na luta 
pela regulamentação do trabalho. O evento, 
que recebe o apoio do SISMMAC e de outros 
sindicatos, acontece às 18h, na sede estadual 
da APP- Sindicato (Avenida Iguaçu, 880).

O MNCR promove há mais de 10 anos o de-

bate sobre as consequências da regulamentação 
profissional e dos conselhos para a organização 
da classe trabalhadora. O livro é um importante 
instrumento de luta, pois sistematiza as experi-
ências tratadas na Educação Física contra a inge-
rência dos conselhos profissionais e denuncia a 
divisão provocada pelos instrumentos que incen-
tivam a reserva de mercado e estimulam a com-
petição entre os diferentes trabalhadores.


