
CHOQUE

Fac,a parte do SISMMAC, 

sindicalize-se!

2017   Greves em março e junho cobram 
cumprimento do Plano de Carreira e lutam contra 

os ataques do pacotaço de ajuste fiscal

Fac,a parte do SISMMAC e 

fortalec,a a luta de todo o 

magiste
,
rio em defesa de direitos!

S
e o número de sindicalizados 
aumenta, cresce também 
nossa força e nossa 

capacidade de reivindicar avanços 
em nossos direitos. 

Ao se sindicalizar, você autoriza o desconto de 1,1% de seu salário 
por mês para o SISMMAC.  Esse dinheiro é usado para financiar 
as lutas e atividades do Sindicato. Com ele, é pago desde o 
aluguel da sede e salário dos funcionários, até a impressão de 
panfletos e materiais para as nossas mobilizações.

Fac,a parte do SISMMAC, 

sindicalize-se!
Eu acredito na luta!Eu acredito na luta!

Nome:

CPF:                                                        RG:                                                  Data de nascimento:         /        /

Endereço:                                                                                                                                     nº:

Bairro:                                                    CEP:                                            Cidade:

Fone residencial / celular:                                                                          Fone escola:

e-mail:

Cargo / Função:                                                                                               Turno:

Dois padrões na PMC:      Sim      Não  Segunda matricula:

Adm. Rede:         /        /           Escola atual:                                                                                    Núcleo:

Eu,                                                                                                           , professor(a) municipal, venho à presença

de V. Sª requerer a filiação no Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba - SISMMAC. 

Curitiba, _______ de ___________________ de 20____.

Assinatura

SISMMAC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA

Matrícula

Assinatura Diretoria

2012   Greve conquista reajuste salarial 
de 19,56% e barra política meritocrática de 

gratificação por produtividade

2014   Greves de março e agosto 
conquistam Plano de Carreira que corrige 
distorções do passado e valoriza tempo 

de serviço e formação

2013   Mobilização cobra 
investimento de 30% do 

orçamento municipal para a 
educação pública

2016   Magistério 
fortalece a luta 

nacional e paralisa 
contra a PEC do 
Congelamento

Mantenha-se informado e ajude a fortalecer as lutas em defesa de direitos!

www.sismmac.org.br 
Receba as notícias pelo WhatsApp! Salve o número 99737-2120 no celular 
e nos envie uma mensagem pelo aplicativo com seu nome e escola em que trabalha.

SISMMAC

Douglas Rezende

SISMMAC

Joka Madruga

Jonas Rebicki

Douglas Rezende



O SISMMAC foi criado em 
outubro de 1988, em 
meio as grandes lutas 

que marcaram o período de 
redemocratização no Brasil. Ao 
longo de sua história, o Sindicato 
impulsionou a organização 
do magistério na busca por 
valorização, melhores condições 
de trabalho e na luta em defesa da 
qualidade da educação pública.

Os sindicatos são instrumentos 
de resistência e de luta contra os 
problemas diários enfrentados 
nos locais de trabalho. São criados 
para unir os trabalhadores na 
luta contra a exploração e contra 
desmandos praticados por 
patrões e chefias.

Também é papel do sindicato envolver a categoria nas lutas 
do conjunto da nossa classe. Além de apoiar as mobilizações 
de outros trabalhadores, é necessário fortalecer as lutas 
comuns da classe trabalhadora para avançar na construção 
de um projeto de sociedade emancipada, livre e solidária.

SÃO PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM 
AS AÇÕES DO SISMMAC:

 Foco no trabalho de base, com ação 
nos locais de trabalho; 

 Formação política; 

 Autonomia em relação a partidos 
políticos e parlamentares;

 Independência frente a patrões e governos; 

 Contribuir com a luta de outras categorias e no 
processo de reorganização da classe trabalhadora.

A organização do trabalho sindical 
com base nesses princípios é o que 
diferencia o SISMMAC de outros 

sindicatos que se renderam à lógica da 
conciliação de classes. 

Ao abandonar esses princípios, sindicatos 
ligados às grandes centrais se afastaram 
dos locais de trabalho e passaram a 
investir nos conchavos e negociatas 
com os patrões ao invés de mobilizar os 
trabalhadores para a luta. A consequência 
dessa política é o enfraquecimento da 
resistência e a entrega de direitos. 

Desde 2011, a direção do 
SISMMAC se dedica ao 
resgate desses princípios. 
Retomamos o trabalho 
de base, reforçamos a 
presença do Sindicato nos 
locais de trabalho e vemos a 
participação nas assembleias 
e movimentos aumentar como 
resultado desse trabalho. 

Cresce também o nível de consciência e de 
mobilização da nossa categoria. Esse avanço vem 
com a convicção de que somos nós, trabalhadores, 
que escrevemos a história da educação de Curitiba 
através da nossa atuação em sala de aula, da nossa 
resistência contra os ataques e da luta incansável 
para avançar nas conquistas.

Temos ainda muita luta pela frente. A sua 
participação é decisiva. Sindicalize-se, participe das 
atividades e venha escrever conosco os próximos 
capítulos dessa história! 

DIREÇÃO LIBERADA

O SISMMAC conta com 10 
diretores liberados para o 
exercício do mandato sindical: 
um para cada regional. 

Esses companheiros de luta 
se afastam das salas de aulas 
para se dedicar exclusivamente 
às atividades do Sindicato e às 
visitas aos locais de trabalho. 
Continuam recebendo apenas 
seu salário de professor, pago 
pela Prefeitura, sem nenhuma 
vantagem ou benefício extra.

DIREÇÃO AMPLIADA

Parte da direção que você 
elegeu para o SISMMAC 
permanece em sala de aula, 
construindo as lutas do 
magistério diretamente no 
chão da escola. 

CONSELHO DE REPRESENTANTES

As escolas também contam com um representante eleito 
na unidade. Essas professoras e professores contribuem na 
organização das lutas no local de trabalho e representam 
os colegas nas reuniões mensais do Conselho de 
Representantes do SISMMAC.

ASSEMBLEIA

Todas as professoras e professores sindicalizados têm 
direito a voz e voto nas assembleias. Além de participar das 
decisões e fortalecer a democracia do nosso Sindicato, sua 
participação na assembleia também contribui para mostrar a 
força e a união do magistério.

Um sindicato comprometido  

com a luta e sem rabo preso 

com governos e partidos

Um sindicato comprometido  

com a luta e sem rabo preso 

com governos e partidos

Um sindicato feito com 
os trabalhadores

Um sindicato feito com 
os trabalhadores

Entenda o 

funcionamento 

do SISMMAC!

Entenda o 

funcionamento 

do SISMMAC!
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CHOQUE

Fac,a parte do SISMMAC, 

sindicalize-se!

2017   Greves em março e junho cobram 
cumprimento do Plano de Carreira e lutam contra 

os ataques do pacotaço de ajuste fiscal
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Fone residencial / celular:                                                                          Fone escola:

e-mail:

Cargo / Função:                                                                                               Turno:

Dois padrões na PMC:      Sim      Não  Segunda matricula:

Adm. Rede:         /        /           Escola atual:                                                                                    Núcleo:

Eu,                                                                                                           , professor(a) municipal, venho à presença

de V. Sª requerer a filiação no Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba - SISMMAC. 

Curitiba, _______ de ___________________ de 20____.

Assinatura
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www.sismmac.org.br 
Receba as notícias pelo WhatsApp! Salve o número 99737-2120 no celular 
e nos envie uma mensagem pelo aplicativo com seu nome e escola em que trabalha.
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