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Há mais de sete anos à frente da direção do SIS-
MMAC, o grupo que propôs novos rumos para o 
Sindicato e contou com o apoio do conjunto do 

magistério para isso traz um balanço da política de fi-
nanças e da estrutura da entidade.

Os princípios que norteiam a atuação da direção do SIS-
MMAC já são conhecidos das professoras e dos professo-
res da rede através de nossa prática política. O foco no 
trabalho de base, com visitas constantes aos locais de tra-
balho e também o fortalecimento da organização por lo-
cal de trabalho, a autonomia frente aos partidos políticos, 
a independência de patrões e governos e a solidariedade 
ativa de classe foram os princípios aprovados pelo magis-
tério em 2012, no X Congresso da categoria, e aplicados no 
dia a dia da nossa atuação sindical.

Ao longo desses anos, o nome da gestão mudou, mas o 
grupo que permanece à frente do SISMMAC desde 2011 
e que vai para além da nominata da gestão se mantém 
firme em torno desses princípios. E esse grupo luta tanto 
junto com o magistério quanto com outras categorias com 
o objetivo de contribuir na reorganização da classe traba-
lhadora na luta por nossos direitos. 

O aperfeiçoamento de nossa política financeira potencia-
lizou o desenvolvimento das lutas para as professoras e pro-
fessores da rede e para os trabalhadores do funcionalismo 
público e da iniciativa privada por todo o Brasil. Confira o 
quanto nosso sindicato cresceu nesse período e como contri-
buímos ativamente com outras categorias de trabalhadores 
pelo país que têm os mesmos princípios políticos que aprova-
mos no Congresso e desenvolvemos no SISMMAC.

Finanças do SISMMAC 
impulsionam nossa lutas

e d i ç ã o  e S p e c i a l   |   b a l a n ç o  f i n a n c e i r o

Escolhas da categoria permitiram que o Sindicato fosse ampliado  
e mantivesse solidariedade ativa ao conjunto da classe trabalhadora

Magistério constrói 
a luta no dia a dia: 
nas ruas e também na 
contribuição ao Sindicato

2014 - Greve pelo plano de Carreira

2012 - Greve Contra o ppQ

2017 - Greve Contra o paCotaço



balanço finanCeiro e próximos passos
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3. Aumento da contribuição  
sindical aprovada em Congresso
Em 2012, a categoria avançou coletivamente em sua 
consciência e na contribuição financeira ao SISMMAC 
que passou de 0,9% para 1,1%. Com esse aumento, 
foi possível criar o Fundo de Greve e a aplicação para 
compra da sede própria. E, ainda assim, a contribuição 
paga pelos profissionais do magistério continua sendo 
um dos menores percentuais do país.

Foi a combinação desses fatores que fez com que 
nossa arrecadação mensal mais do que triplicasse no 
período e que pudéssemos avançar no fortalecimento 
de nosso Sindicato, de nossas lutas e de nossas ações 
junto aos demais trabalhadores.

sede própria
 Agora, estamos assumindo novos desafios. Após decisão da categoria, o SISMMAC 

irá finalmente adquirir a sede própria. Foram seis anos de construção até que o 
orçamento da entidade permitisse que essa aquisição fosse possível. Trata-se de um 
passo importante que garantirá ainda mais autonomia para o Sindicato e que ocorre 
no ano em que o SISMMAC comemora 30 anos de história.

O reflexo de uma política sindical 
acertada é uma categoria firme na 

luta! E, ao longo dos últimos anos, o ma-
gistério se reaproximou do Sindicato 
com disposição para construir uma luta 
que busca avançar na conquista de di-
reitos tanto para os professores da rede 
quanto para os demais trabalhadores.

SISMMAC cada vez 
mais firme e forte 

para as lutas

veja três fatores  
prinCipais QUe fiZeram  
nossa arreCadaçÃo aUmentar:

2. Lutas e conquistas do período
Nossas conquistas são fruto da greve de 2012, que barrou 
o Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ) e o 
transformou em um reajuste salarial de 19,56%, e também 
das greves de 2014, que lutaram pelo Plano de Carreira e 
valorização por tempo de serviço, repondo perdas salariais 
de mais de 20 anos, que representaram reajustes entre 
10% e 65% para grande parte da categoria.

o sindiCato ainda mais perto dos trabalhadores
 O aumento no número de filiados exige uma equipe maior e, por isso, mais trabalhadores foram contratados pelo SISMMAC e a estrutura física do 

nosso Sindicato foi aprimorada e ampliada para melhor receber os professores da rede. Isso permitiu mais agilidade no atendimento administrativo e 
jurídico, o aprimoramento do uso de novas ferramentas de comunicação como a lista de transmissão do Sindicato no WhatsApp e a produção cada vez 
maior e melhor de vídeos com nossas pautas e lutas. Você pode conferir as prestações de contas mensais no site do Sindicato. 

1. Aumento das sindicalizações em mais de 40%
A confiança da categoria se mostra também no aumento das 
filiações ao Sindicato.  De agosto de 2011 até o fechamento 
desta edição, o número 
de sindicalizações 
aumentou em mais de 
40%. A quantidade 
de profissionais do 
magistério filiados ao 
SISMMAC passou de 
5.468 para 7.827 e 
continua crescendo a 
cada mês.

A pLiC Aç ão 
pA r A CoMpr A 
dA Sede 

Jul.2011

Não existia

R$1.696.000,00 

R$2.028.586,47

capital
projeção 

de 
resgate

Jul.2018

Fu n do de g re v e

Jul.2011

Não existia

R$1.308.016,34

Jul.2018

SA Ldo ContA Corrente

R$13.688,71

R$287.206,73

Jul.2011 Jul.2018

A rreC A dAç ão MenSA L

Jul.2011

R$86.958,28

R$281.821,75 

Jul.2018

300%

balanço finanCeiro do sismmaC

veíCuLoS

Jul.2011

2 carros usados

Jul.2018

6 carros 

(1 novo 
adquirido  
em 2018)

CreSCiMento dA S FiL iAçõeS

5.468

7.827

2011 2018

40%

r$ 656 mil

gastos totais com 
aluguel e iptu de 

julho  
de 2012 

a setembro  
de 2018



para além do maGistério
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Nosso papel na reorganização
da classe trabalhadora

Ao retomarmos o SIS-
MMAC para a luta 

dos trabalhadores em 
2011, uma de nossas tare-
fas centrais foi contribuir 
com a reorganização da 
classe trabalhadora. Con-
tribuindo para a retoma-
da de vários instrumen-
tos de luta para as mãos 
dos trabalhadores e de 
nossas lutas em diversas 
regiões do país.

Nacionalmente, a dire-
ção do SISMMAC constrói a 
Intersindical – Instrumento 
de Luta e Organização da 
Classe Trabalhadora.

Nos últimos sete anos, o 
SISMMAC contribuiu 

política e financeiramente 
para a reorganização do 
movimento dos trabalha-
dores. Estivemos presen-
tes em inúmeros processos 
eleitorais sindicais por todo 
o país, atos e mobilizações. 

Essa contribuição foi 
decidida com o conjunto do 
magistério no X Congres-
so do SISMMAC, em 2012. 
Ness e  i m portante Con-
gresso, a categoria decidiu: 
saímos da CUT e entramos 
na reorganização das lutas 
de nossa classe. Ou seja, 
os 6,2% da arrecadação do 
SISMMAC que iam para 
CUT –  sem prestação de 
contas por parte da Central 
– agora vão direto para tra-
balhadores organizarem 

1. Uma organização sindical que fundamenta sua ação 
a partir dos princípios de independência dos patrões 
e governos, autonomia frente aos partidos políticos, 
foco no trabalho de base, na formação e também na 
solidariedade ativa nas lutas dos trabalhadores para 
contribuir no avanço de um sindicalismo combativo, 
independente, rumo a construção de uma sociedade 
de igualdade social.

2. É herdeira da tradição que lutou ativamente contra a 
ditadura militar e pela reorganização do sindicalismo 
combativo no Brasil. Não se autoproclama uma central 
sindical, acha que uma nova central deve ser construí-
da pelas e nas lutas da classe trabalhadora.

3. Uma organização do conjunto da classe trabalhadora. É 
composta por operários metalúrgicos, têxteis, químicos, 
da indústria da alimentação, sapateiros, professores, fun-
cionários públicos, petroleiros, radialistas, vigilantes, ban-
cários, trabalhadores dos correios e outras categorias.

estamos nessa construção há mais 
de 10 anos e queremos discutir 
em nosso próximo Congresso 
o aprofundamento dessa 
relação com a formalização da 
participação ativa do sismmaC  
na construção da intersindical.

o QUe é a intersindiCal?

Nossa ajuda ao 
longo dos anos

 o X Congresso do SiSMMAC 
aprovou que o percentual de 
6,2% da arrecadação do Sindicato seria 
destinado para a reorganização da classe 
trabalhadora. e, desde então, é isso que 
temos feito: apoiado a construção da 
luta de diversas categorias, coletivos e 
entidades por todo o Brasil.

na tabela abaixo você pode 
conferir quanto do nosso orçamento 
foi destinado para essas ajudas. 
todos os recursos que são destinados 
para esse fim, mas que acabam não 
sendo utilizados são depositados no 
Fundo de greve do magistério para 
reforçar a nossa luta.

Solidariedade 
ativa com 
as lutas 
dos demais 
trabalhadores

SiSMMAC atuou ativamente na greve das 
educadoras infantis de Araucária, que durou 14 dias

suas lutas. Trabalhadores 
que constroem na prática 
nossos princípios políticos 
aprovados também nesse 
Congresso e que são os 
mesmos da Intersindical.

A direção atual e as 
duas últimas gestões cum-
priram com essa delibera-
ção com responsabilida-
de. Ajudamos sapateiros, 
bancários, professores, 
estudantes, metalúrgicos, 
têxteis, trabalhadores dos 
correios e outras catego-
rias financeiramente e 

também com apoio polí-
tico.  Nossa  a juda foi 
fundamental para que 
vários trabalhadores re-
tomassem seus sindica-
tos para a luta! Confira 
alguns depoimentos na 
próxima página.

As entidades, coletivos, 
grupos de oposição, entre 
outros, que receberam es-
sas contribuições podem 
ser conferidos nas pres-
tações de contas mensais 
que disponibilizamos no 
site do Sindicato. 

% das ajudas
Comparação ao limite de 6,2%

1,25

4,76

3,68

4,5

4,66

2,44

ano

2012

2014

2016

2013

2015

2017



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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solidariedade de Classe

depoimentos dos sindicatos, 
coletivos e entidades que 

recebem nossas ajudas
O efeito da contribuição financeira e política do SISMMAC  

à reorganização da classe trabalhadora já chegou em  
muitos lugares. Confira alguns dos depoimentos:

pudemos contar com o apoio do sismmaC 
desde que decidimos construir um grupo 

para disputar a direção do sismmar, algo que não 
ocorria há anos. esse suporte foi tanto financeiro, 
na época da campanha eleitoral, quanto político. 
desde o início, o sismmaC contribui com a 
formação política da nossa direção e também 
das professoras e professores da rede de 
araucária. nós atuamos com base nos mesmos 
princípios e poder contar com um sindicato que 
passa pelos mesmos problemas que o nosso, que 
enfrenta a administração municipal de forma 
combativa é muito importante. o apoio vai além 
da disputa sindical, ele está no nosso dia a dia, 
fazendo os enfrentamentos e lutando contra a 
retirada de direitos.

Sindicato do Magistério Municipal de Araucária (SiSMMAr)
a ajuda do sismmaC, tanto política quanto 
financeira, veio em um momento muito 

importante da luta dos trabalhadores do ramo 
postal. em 2012, começamos a construção de um 
grupo de oposição para retomar o sintcom-pr para 
a luta dos trabalhadores. a empresa usou e usa da 
cooptação dos dirigentes sindicais para minar a 
organização da categoria e a Central Única dos 
trabalhadores (CUt) há tempos deixou o trabalho 
de base, deixando os trabalhadores desconfiados 
do papel do sindicato. o sismmaC contribuiu com a 
nossa organização enquanto grupo e ajudou a 
percorrermos o território do nosso estado na 
campanha eleitoral e com a produção de materiais. 
o suporte dado pelo sismmaC continuou após 
vencermos as eleições e estamos juntos na luta 
pela reorganização da classe.

Chapa de oposição resistência 
com a Base e direção do Sintcom-pr

Conseguimos retomar o 
sifar para a luta com a ajuda 

política e financeira do sismmaC. e 
nossa atuação, hoje, enquanto 
direção do sindicato, continua 
contando com esse apoio. Um 
exemplo disso foi a presença da 
direção do sindicato de Curitiba na 
greve das educadoras de araucária 
e do suporte dado para que a 
categoria se mantivesse na greve 
por 14 dias.

Sindicato dos Servidores de Araucária (SiFAr)

o Coletivo outros 
outubros virão atua no 

movimento estudantil e está 
presente principalmente nas 
universidades. nosso grupo se 
entende enquanto 
trabalhadores em formação e, 
nesse sentido, prioriza a 
relação com o movimento dos 
trabalhadores. a relação com o 
sismmaC tem potencializado o 
desenvolvimento do outubros, 
porque nos aproxima da luta 
dos trabalhadores e também 
contribui com o nosso 
funcionamento, com a 
produção de panfletos e com o 
espaço para nossa 
organização.

Coletivo outros outubros virão

aqui em franca, ainda sofremos com 
os ataques dos patrões e dos pelegos 

que querem ver o sindicato de portas 
fechadas. e só com muita luta, união e 
companheirismo do coletivo que forma a 
intersindical conseguimos manter a nossa 
organização até agora. nós seguimos firmes 
na luta e queremos agradecer toda a 
solidariedade e apoio da direção do 
sismmaC à nossa luta nos últimos anos!

Sapateiros de Franca

as ajudas foram fundamentais. não 
teríamos condições de retomar o 

sindipa para luta e tirá-lo das mãos dos 
patrões e dos pelegos, se não pudéssemos 
contar com as contribuições do sismmaC 
e dos demais sindicatos que nos ajudaram. 
agora que estamos na direção do 
sindicato, esse suporte continua sendo 
fundamental para a manutenção desse 
instrumento. e esse movimento precisa 
continuar, é muito importante 
contribuirmos para que mais sindicatos 
sejam retomados para a luta.

Sindicato dos Metalúrgicos 
de ipatinga e região (Sindipa)


