
Hoje, 27 professores e professoras dão seu primeiro passo na carreira do magistério municipal de Curi-
tiba. A alegria de ser aprovado em um concurso concorrido e poder contar com um trabalho mais estável, 
ora ou outra, confronta-se com as dificuldades vividas diariamente no exercício da profissão.

A vontade de fazer o melhor em sala de aula e de ajudar a formar criticamente as futuras gerações choca-
se com problemas como a infraestrutura física das escolas, a sobrecarga de trabalho e a desvalorização do 
magistério.  

Se lembramos dos problemas nesse momento de alegria é para deixar claro que você, professor (a), não 
estará sozinho (a) nessa jornada. Os desafios e angustias que viverá no magistério são comuns ao conjunto 
da categoria e, por isso, devem ser enfrentados coletivamente.

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) foi criado em 1988 – no pro-
cesso de redemocratização iniciado com o fim da ditadura militar – como um instrumento para fortalecer 
as reivindicações das professoras e professores. É papel do Sindicato organizar e mobilizar o conjunto da 
categoria para buscar melhores salários, melhores condições de trabalho e a merecida valorização da nossa 
atividade profissional. 

Ao longo desses 23 anos de história, o magistério de Curitiba obteve inúmeras conquistas – como a 
criação do Plano de Carreira, Cargos e Salários, em 2001 –, mas também sofreu derrotas e teve direitos 
retirados. Infelizmente, apesar de a educação ser apresentada como prioridade pelos diversos gestores que 
se alternaram à frente da Prefeitura, raramente vemos esse discurso se materializar na prática, com ações 
que possibilitem o aumento do investimento na educação e a resolução dos problemas históricos da rede.

Por isso, a capacidade de avançar ou retroceder em nossos direitos e na qualidade da educação pública 
de nosso município depende essencialmente da organização das professoras e professores e de sua dispo-
sição para se mobilizar, reivindicar e pressionar a administração municipal. Sabemos que os problemas são 
muitos e complexos para serem enfrentados individualmente, mas juntos e mobilizados somos mais fortes! 
Dentro desse envelope, há uma ficha de filiação. Preencha o formulário e sindicalize-se! Venha fazer parte 
do Sindicato e ajudar a fortalecer ainda mais nossa capacidade de intervir na realidade das escolas e da 
educação como um todo!

Seja bem vindo (a) à rede municipal de Curitiba! Conheça seus direitos, nossas reivindicações e some-se 
às lutas da categoria! Nós, do Sismmac, esperamos que todo processo de convocação de novos professores 
seja  mais uma forma de impulssionar a qualidade do educação e também de fortalecer a união e mobiliza-
ção do magistério municipal. 

Professor (a), seja bem-vindo (a) à rede municipal de Curitiba

Seja bem-vindo também à luta em defesa da educação pública e por me-

lhores condições de trabalho 
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