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construindo:

Siomara Rodrigues Kulicheski nasceu em 
1962 na cidade de Ponta Grossa, onde pas-
sou toda a infância e também se formou em 

Pedagogia e História na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Depois de formada, trabalhou por 
10 anos em uma metalúrgica, na qual conheceu 
seu marido Carlos Kulicheski. Após o casamento, 
os dois resolveram sair de Ponta Grossa para viver 
em Curitiba no início dos anos 90 e, assim que 
chegaram, Siomara buscou oportunidades para 
atuar em sala de aula, algo que ela sempre quis 
fazer. Pouco tempo depois, em 1992, ingressou na 
Rede Municipal de Ensino e iniciou sua carreira no 
magistério em Curitiba. 

A família lembra da jornada de Siomara como 
professora com muita admiração. Todos que já 
conviveram com Siomara reconhecem a presença 
que ela tinha, e no chão da escola não era dife-
rente. Os filhos, que já a acompanharam nas es-
colas onde ela trabalhou, falam do carinho que 
ela tinha pela profissão. “Nossa mãe tratava os 
alunos dela com o mesmo amor que ela tinha por 
nós”, relembram os filhos Carlinhos e Soraya. In-
clusive, Soraya atualmente também é professora 
e diz que foi muito inspirada pela rotina da mãe. 
Ela lembra da ida às aulas nas escolas, dos tra-
balhos para os alunos que Siomara montava com 
um mimeógrafo, e de outros eventos escolares. 
“Na nossa família nós não escondemos nada um 
dos outros, então minha mãe nunca ocultou os 

desafios e dificuldades que ela enfrentava como 
professora. Mas ela sempre tornou tudo aquilo 
encantador para todos nós”, diz Soraya. 

Ao mesmo tempo que Siomara nunca deixou 
de ter paixão pelo que fazia, a vontade e deter-
minação de fazer a diferença só cresciam com o 
passar dos anos. E esse desejo se manifestava em 
todas as suas ações. Ela, que atuou principalmen-
te na Regional do Cajuru em unidades escolares 
como as Escolas Municipais Issa Nacli e Rachel 
Maeder, sempre foi representante de escola e era 
muito participativa em mobilizações e atos em 
defesa de direitos. “Ela costumava nos levar para 
as reuniões do Conselho de Representantes, atos 
e greves. Até as camisetas de luta nós usávamos 
para acompanhá-la”, relatam os filhos. E foi com 
toda essa garra que ela se somou à organização 
do grupo “Novos Rumos”, que retomou o SIS-
MMAC para a luta em 2011. 

Siomara fez parte da direção do SISMMAC por 
duas gestões, entre 2011 e 2017. Durante esse 
período, sua dedicação e compromisso com a luta 
foram fundamentais para a conquista do Plano 
de Carreira de 2014, da correção das distorções 
do Plano de Carreira anterior e da compra da 
sede própria do Sindicato. Carlos, marido de Sio-
mara, acompanhou de perto a jornada dela tanto 
no chão da escola quanto no Sindicato. “A maior 
homenagem que vocês podem fazer para a Sio-
mara daqui para frente é dar continuidade ao tra-

I n  M e m o r i a m

Siomara, presente! balho que ela realizou no SISMMAC. Para ela, que 
nunca foi indiferente com ninguém, o Sindicato 
tinha que se preocupar com a pessoa. Era isso o 
que ela pensava”, diz Carlos. 

Mesmo após a aposentadoria e do fim de sua 
participação formal na direção do Sindicato, Sio-
mara sempre procurou se manter perto da luta, 
por meio da Intersindical – Instrumento de Luta 
e Organização da Classe Trabalhadora – e tam-
bém do Coletivo de Aposentados do SISMMAC, no 
qual ela participava da Comissão que organiza as 
reuniões e atividades do Grupo. É importante res-
saltar que Siomara respeitava muito a trajetória 
das colegas já aposentadas, tanto que, com ape-
nas poucos anos de aposentadoria, preferia adiar 
e dar a vez para outros colegas compartilharem 
suas histórias de vida em espaços como o “Quem 
Te Viu, Quem Te Vê” no informativo especial dos 
aposentados e também no livro “Memórias de 
Luta”, lançado em 2019. 

Em sua última participação na reunião virtual 
da Comissão do Coletivo, em abril de 2021, diante 
da dificuldade de achar um professor aposentado 
homem que aceitasse dar entrevista para o in-
formativo, Siomara cedeu e lançou o desafio: “Se 
conseguirmos mesmo arranjar alguém, eu aceito 
o convite e conto a minha história na próxima 
edição”. No mês seguinte, no dia 17 de maio, Sio-
mara foi internada por complicações da Covid-19, 
poucos dias depois de tomar a primeira dose da 
vacina. Ela sofreu uma parada cardíaca durante 
o processo de intubação e faleceu no dia 22 de 
maio, aos 59 anos de idade. 

Nesse mesmo espaço que seria ocupado pelo 
relato de Siomara, deixamos nossa homenagem a 
essa mulher, mãe, professora e guerreira dona de 
uma força imensurável que conseguiu fazer a dife-
rença na vida de muitas pessoas.

Os filhos de Siomara, ao lembrarem das li-
ções que aprenderam com a mãe, mencionam 
um mantra muito importante para ela: não de-
sista nunca, vá até o fim. “Ela sempre dizia que 
se você se propõe a fazer algo, faça até o fim. 
Seja feliz no que você faz, e faça a diferença”, diz 
Carlinhos. Além da saudade, Siomara nos deixa 
esse exemplo de vida, luta e amor. 

Agradecemos cada aprendizado, cada palavra 
de carinho e apoio e o companheirismo nessa lon-
ga jornada de luta pela construção de um mundo 
mais justo, sem exploradores e sem explorados. 

SIOMARA, PRESENTE! HOJE E SEMPRE.
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 Mantenha-se 
inforMado! 

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
no WhaTS aPP:  
99737-2120

facebook:
www.facebook.com/sismmac

AtuAlIze oS SeuS dAdoS!  As professoras e professores 
aposentados do SISMMAC recebem 
em suas casas, mensalmente, a 
carta dos aposentados por meio de 
correspondência. Para garantir que 
todos recebam, os dados cadastrais 
precisam ter o endereço residencial 
e outras informações atualizadas. 

Mantenha os seus dados atualizados 
para sempre receber o informativo na 
sua casa! Acesse a página de atualização 
cadastral no site do Sindicato em www.
sismmac.org.br/atualizacao e verifique os 
seus dados! Caso tenha alguma dúvida, 
você também pode entrar em contato com 
o Sindicato pelo número (41) 3225-6729. 

www. 
sismmac.org.br/ 

atualizacao-
identificacao

Na biblioteca  
do SISMMAC tem…

PAlAvrAS CruzAdAS  
Compositores de Música Clássica 

DICAS:
1. Os três B’s da Música Clássica são Bach, Beethoven e ______.
2. Esse compositor austríaco do período clássico começou a compor aos cinco anos de 
idade e foi autor de mais de 600 obras. Um filme baseado em sua história de vida ganhou 
oito Oscars em 1985.
3. Algumas das obras mais famosas desse compositor alemão são “O Cravo Bem 
Temperado” e “Jesus Alegria dos Homens”.
4. Compositor russo conhecido por obras como “O Lago dos Cisnes”, “O Quebra-Nozes” e 
o famoso “Concerto em Ré Maior para Violino”.
5. “Bolero”, uma das obras mais famosas desse compositor e pianista francês, é uma peça 
de um único movimento, variando apenas em orquestração e dinâmica.
6. Compositor das Bachianas Brasileiras.
7. Compositor italiano famoso pela obra “As Quatro Estações”.

encontro virtual de Julho
A reunião virtual do Coletivo de Aposentados de Julho, 

que acontece no dia 28 às 14h, é marcado pela presen-
ça da Nutricionista Richelle Gonçalves Witzel Candido, que 
fará uma apresentação sobre Alimentação e Longevidade. 

Após o dia 28 de julho, você pode acessar o site do 
SISMMAC (www.sismmac.org.br) ou o nosso canal do You-
Tube (www.youtube.com/user/Sismmac) para conferir a 
palestra na íntegra! 

1. BRAHMS 2. MOZART 3. BACH 4. TCHAIKOVSKY 5. RAVEL 6. VILLA-LOBOS 7. VIVALDI

Olhos D´água,  
de Conceição Evaristo

Você sabia que os profissionais do magistério filiados ao SIS-
MMAC podem realizar empréstimos de livros a qualquer mo-

mento na biblioteca do Sindicato? O acervo se encontra na nossa 
sede, na Rua Nunes Machado – 1644, e temos títulos interessan-
tes de literatura e obras relacionadas à educação, organização dos 
trabalhadores, entre outros temas. 

A nossa indicação na biblioteca do SISMMAC nesse mês é o 
livro “Olhos D´água”, 
da escritora brasileira 
Conceição Evaristo. A 
obra reúne 15 contos 
que abordam a an-
cestralidade afro-bra-
sileira e também os 
diversos tipos de vio-
lência que mulheres e 
homens negros sofrem 
na sociedade. 

Quer indicar títulos 
de livros para serem 
adquiridos pelo Sindi-
cato? Mande a sua su-
gestão para o inbox na 
página do Facebook do 
SISMMAC!

4

7

5

6

1

3

2


