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Encontro do Coletivo de Aposentados 
tem novas datas para 2020

construindo:

Encontro do Coletivo de Aposentados do SISMMAC 

No dia 27 de fevereiro aconte-
ceu o primeiro encontro do 
Coletivo de Aposentados do 

SISMMAC de 2020. E um dos assun-
tos discutidos foi a mudança dos 
encontros do grupo para a última 
quarta-feira do mês.

Os encontros mensais, que eram 
tradicionalmente realizados na última 
quinta-feira do mês, precisaram ter as 
datas alteradas após o novo pacota-
ço da gestão Greca que, entre outras 
medidas, atacou a organização dos 
trabalhadores e reduziu o número 
de liberações sindicais. Por isso, essa 

mudança foi feita para reorganizar 
o trabalho e melhorar ainda mais 
o acompanhamento do Coletivo de 
Aposentados. Junto com essa edição 
do informativo especial dos aposenta-
dos, você recebe um ímã de geladeira 
com todas as datas do Coletivo! 

Os encontros do Coletivo de Apo-
sentados do SISMMAC acontecem na 
sede do SISMMAC (Rua Nunes Macha-
do, 1644 – Rebouças), agora sempre 
na última quarta-feira do mês. Esse é 
um espaço importante, que ajuda a 
manter a categoria unida e mobilizada 
mesmo após a sala de aula. Participe!

Primeiro encontro do Coletivo de Aposentados de 2020

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
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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

Coletivo de Aposentados do 
SISMMAC define ações para 2020
Durante a última 

reunião do Coletivo 
de Aposentados, o 

grupo discutiu sobre as 
atividades, ações e um 
novo formato para os 
encontros. Agora, além do 
momento de conjuntura 
política e repasses jurídicos, 
serão promovidas oficinas 
e palestras para as 
professoras e professores 
aposentados. O tema da 
primeira palestra, que 
acontece no encontro de 
março, será sobre a luta das 
mulheres, com a professora 
Sandra Mara Alessi (UFPR). 

Confira as demais 
ações discutidas 
no encontro: 

PRÓXIMO 
ENCONTRO

  O próximo encontro mensal do 
Coletivo de Aposentados acontece 
no dia 25 de março (quarta-feira). 
A reunião começa às 14h e será 
realizada na sede do Sindicato (Rua 
Nunes Machado, 1644 – Rebouças).

25/03
quarta-feira,
às 14h

 Nos dias 6, 7 e 8 de abril, 
durante o período da tarde, o 
SISMMAC vai receber um curso 
de Smart Phone para o Coletivo 
de Aposentados. As inscrições 
são limitadas e vão até dia 30 de 
março!  Em breve publicaremos 
no nosso site (www.sismmac.
org.br) e em nossas redes sociais 
mais informações como horário 
e link de inscrição. 

Participe do curso de Smart Phone 
6, 7 e 8 de abril

PARTICIPE!

Valores para uma 
Cidadania Ativa

 Essa ação visa fazer projeto de 
formação em conjunto com os alunos 
do 9º ano da rede municipal. Após 
algumas atividades com o objetivo 
de definir os valores necessários para 
uma cidadania ativa, uma cartilha 
será produzida para que os alunos e 
o Coletivo voltem para a comunidade 
escolar para desenvolver ações com 
base nesses valores. 

Visitas nas 
escolas

 As professoras e 
professores aposentados 
vão visitar algumas 
escolas para apresentar 
o livro “Memória de 
Lutas” e falar sobre 
a história de luta do 
magistério municipal 
de Curitiba. 

Mutirão
 O Coletivo de Aposentados do 

SISMMAC também vai realizar ações 
em conjunto com a direção, como 
mutirões em defesa do serviço 
público, campanhas de arrecadação 
e programas de formação. A 
primeira campanha de arrecadação 
vai ser para a Associação Ka-
Naombo. O Coletivo pode 
contribuir com alimentos como 
arroz, feijão, macarrão, 
azeite, farinha, sal e açúcar. 


