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O magistério acredita na luta!
BalançO dO primeirO semestre de 2018:

Após um ano de aprovação do pacotaço, o desmon-
te do serviço público da cidade avança. Escolas 
funcionam há pelo menos 523 dias com a falta 

de mais de 1.000 professores. O Plano de Carreira e sa-
lários estão congelados há dois anos. O CuritibaPREV foi 
criado e ameaça a integridade do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Municipais de Curitiba (IPMC). Além 
disso, as mesas de negociação não apresentam avanços 
por parte da administração. 

Isso porque a gestão Greca é autoritária e governa 
para os ricos.

No entanto, o magistério municipal não abaixou a ca-
beça e foi à luta, denunciando os ataques aos direitos so-
ciais dos demais trabalhadores da cidade nesse primeiro 
semestre de 2018! 

A categoria realizou muitas ações de denúncias dos 
problemas para a comunidade trabalhadora da cidade, 
tanto nos locais de trabalho como em pontos importantes 
de Curitiba e em atos por representação. 

Vamos relembrar a nossa trajetória nesse ano e juntar 
energias para voltar com gás total no próximo semestre! 

1 ano de 
pacotaço | 26 
Jun.  Magistério 
realizou um ato em 
frente à Câmara 
Municipal denunciando 
as consequências do 
pacotaço de ajuste fiscal. 

Filme “Firmes, 
proFessores!” | 14 Fev.  
O documentário relata as intensas lutas 
travadas pelas professoras e professores 
municipais em 2017 contra a aprovação 
do pacotaço. 

pautas de 
reivindicação  | 07 Mar.  
O magistério aprovou em assembleia 
as Pautas de Reivindicação Prioritária e 
Emergencial.

semana de panFletagem  | 
05-09 Mar.  Categoria faz panfletagem 
nas escolas, terminais, praças e outros 
pontos de grande circulação de pessoas 
em Curitiba para denunciar os ataques da 
administração municipal.  

protesto no parque 
Barigui | 26 Mar.  A 
categoria marca presença no 
evento de comemoração do 

aniversário de Curitiba.

mutirão de 
denúncias 
soBre a 
inclusão 
| 12 Jun.  O 
mutirão chamou a 
atenção para a falta 
de profissionais 
especializados e para 
os estagiários que 
passaram a realizar o 
apoio à inclusão. 

suspensão do 
projeto escola 
sem partido | 18 
Jun.  Justiça suspende a 
tramitação do Projeto Escola 
Sem Partido na Câmara 
Municipal de Curitiba. A 
petição, articulada pela 
direção do SISMMAC e alguns 
vereadores, foi feita pelos 
advogados do departamento 
jurídico do Sindicato.  

semana pedagógica 
do sismmac | 23-29 
Jun.  O SISMMAC promoveu 
uma série de debates e oficinas 
para contribuir com a formação e 
reflexão sobre a prática docente 
e sobre a realidade da educação 
pública em Curitiba. 

pressão do magistério | 
11 Abr.  Graças à pressão da categoria 

que estava presente durante a reunião 
com a Secretaria Municipal de Recursos 

Humanos (SMRH), a administração se 
comprometeu a revisar as solicitações de 

licença-prêmio indeferidas. 

lançamento do 
congelômetro | 

14 Mai.  O Congelômetro 
calcula as perdas sofridas 

pelas professoras e 
professores da rede devido 
ao congelamento da data-

base e do Plano de Carreira 
da categoria.

protesto 
contra o 
congelamento 
da carreira | 
30 Mai.  Professoras 
e professores municipais 
protestam contra o 
congelamento da 
valorização, do Plano de 
Carreira, da data-base e 
contratações.



mantenha-se 
infOrmadO! 

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
WhaTS aPP: 99737-2120

facebook:
www.facebook.com/sismmac
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Eleições do Sismuc
não terminam por 
falta de quórum
Nos dias 4, 5 e 6 de julho, ocorreram as 

eleições do Sismuc. Entretanto, o proces-
so eleitoral ainda não acabou. O pleito não 
atingiu o quórum, que era 50% + 1 do total de 
filiados, e terá que ser realizado novamente.

Esse é mais um exemplo claro do distan-
ciamento da atual direção do SISMUC da ca-
tegoria que representa.

Infelizmente, a atual direção do SISMUC, 
representada na Chapa 1, possui ampla 
maioria da comissão eleitoral e marcou o 
segundo turno para o meio do recesso dos 
trabalhadores da educação, nos dias 18, 19 e 
20 de julho num claro desrespeito com parte 
fundamental dos trabalhadores do serviço 
público municipal.

A Chapa 2 – Sindicato é Pra Lutar – Fir-
mes Com a Base, apoiada pela direção do 
SISMMAC, entrou com medida judicial 
para transferir esse segundo turno para 
agosto para obter paridade e imparciali-
dade nesse novo processo eleitoral, pois 
nesse período todos os servidores estarão 
trabalhando. A decisão da justiça deve sair 
nos próximos dias.

Independentemente do resultado des-
sas eleições, a iniciativa da direção do 
SISMMAC em apoiar a construção de um 
grupo de oposição na base do SISMUC vem 
alcançando seu objetivo: contribuir no au-
mento de trabalho de base nos locais de 
trabalho dos demais servidores e, por con-
sequência, lutar pelos direitos retirados 
pela gestão elitista de Greca.

Precisamos aprofundar o processo de or-
ganização e de união para lutar contra os gra-
ves ataques da Prefeitura!

plano de carreira 
ameaçado
A Câmara Municipal deverá votar a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) até 
o final de agosto. A nossa luta será 
para que o descongelamento do Pla-
no de Carreira já esteja previsto no 
orçamento de 2019 da forma como 
foi aprovado por unanimidade pela 
Câmara Municipal em 2014, sem 
perdas de direitos.

data-Base congelada  
Com salário congelado há mais de 
dois anos e com o aumento do custo 
de vida, de impostos e de descontos, 
como do ICS e da previdência (IPMC), 
temos uma realidade financeira cada 
vez mais difícil para todos nós.

Como nossa data-base foi transfe-
rida para o dia 31 de outubro na vo-
tação do pacotaço, temos que pres-
sionar a gestão Greca pela reposição 
do que estamos perdendo nesse pe-
ríodo de congelamento.  

moBilização eleições sismuc

condições  
de traBalho pioram  
A imensa falta de professores, inspe-
tores e pessoal da secretaria tem so-
brecarregado e adoecido a categoria 
cada vez mais e piorado a qualidade 
da educação pública de Curitiba.

Temos que seguir denuncian-
do essa falta à comunidade com a 
qual trabalhamos e pressionar a 
Prefeitura para que recomponha 
de forma imediata o quadro de tra-
balhadores da educação.

A Chapa 2 compartilha dos princípios de 
independência frente a patrões e governos e de foco 
no trabalho de base a partir dos locais de trabalho

segundo semestre 
começará com luta em 
defesa da data-Base,  
do planO de Carreira  
e das COndições  
de traBalhO
É importante retornarmos do recesso com força total


