Vitória das professoras e professores de Curitiba:
CHAPA 2, a chapa da categoria, vence as
eleições do SISMMAC
Na madrugada fria e chuvosa do dia 09 de
junho, encerrou-se a apuração das eleições
do SISMMAC e a CHAPA 2, construída a
partir da base junto às professoras e
professores, foi vitoriosa.
O frio foi superado pelo calor que veio do
apoio de tantas professoras e professores à
CHAPA 2 nesses meses de muito trabalho
para retomar o Sindicato para os
trabalhadores.
Agora mais do que agradecer a cada
professor e professora estamos aqui para
reafirmar nosso compromisso de
reorganizar o Sindicato e retomar a luta para

ampliar direitos, exigir melhores condições de
trabalho e aumento salarial.
A CHAPA 2, que a partir de agosto será
direção do SISMMAC, está ainda mais forte e
unida, pois continuará junto com as
professoras e professores organizando a luta a
partir das escolas e demais locais de trabalho.
Além disso, nosso Sindicato sairá do
isolamento, pois estaremos lado a lado junto
com trabalhadores que não se renderam à
parceria com governos e patrões. Muitos
desses companheiros já estiveram conosco no
processo das eleições nos ajudando a garantir
a lisura do processo eleitoral.

Vitória na comissão eleitoral foi fundamental para
garantir um processo eleitoral amplo e democrático

A maior eleição da história do SISMMAC
Desde o momento em que vencemos a
assembleia que elegeu a Comissão
Eleitoral, trabalhamos para que o processo
eleitoral garantisse que a decisão da
categoria fosse de fato respeitada.
O resultado desse trabalho ficou claro
nos dois dias das eleições. De forma
extremamente organizada e democrática,
ampliamos o número de urnas, garantimos
que os aposentados votassem nos locais
mais próximos de suas residências e
organizamos os roteiros de urnas itinerantes

para que ficasse assegurada a participação de
todas as sindicalizadas e sindicalizados com
direito a voto.
Fizemos tudo isso com a responsabilidade
de não onerar o Sindicato, mas garantindo a
estrutura necessária para eleição.
Essa organização e o movimento da
categoria por mudança fizeram com que
tivéssemos a maior participação eleitoral de
nossa história: mais de 3.400 professoras e
professores compareceram às urnas.

Ao todo, as urnas itinerantes passaram por mais de
350 locais de trabalho

VEJA O RESULTADO GERAL DAS ELEIÇÕES DO
SISMMAC
CHAPA 2 Novos Rumos - A Alternativa de Luta: 1993 votos
CHAPA 1: 1355 votos
BRANCOS: 19 votos
NULO: 69 votos
VOTAÇÃO TOTAL: 3.436 votos

Professores da CHAPA 2 comemoram o resultado da
contagem dos votos, que terminou só às 5h da manhã

AGORA É SEGUIR TRABALHANDO MUITO PARA
REORGANIZAR O SINDICATO E RETOMAR
NOSSAS MOBILIZAÇÕES
Esse é um jornal de
agradecimento, mas sabemos que
essa vitória eleitoral é somente mais
um passo –, impor tante, mas
somente mais um passo – no duro e
necessário caminho de mudanças.
Por isso, ao mesmo tempo,
trazemos algumas informações sobre
a questão da valorização do
magistério, que está inserido no
processo de possíveis mudanças do
nosso Plano de Carreira, Cargos e
Salários.
Nas semanas que antecederam as
eleições, foi criada uma expectativa
por parte da atual gestão de que a
questão da Valorização por Tempo de
Serviço seria tratada imediatamente
em uma comissão específica junto à
Prefeitura Municipal de Curitiba.
Participamos da reunião do dia 10
de junho, entre o SISMMAC e o Setor
de Recursos Humanos da Prefeitura.
Nesse encontro ficou claro que o

ponto da valorização será tratado
juntamente com a proposta de
alterações no nosso Plano de
Carreira, que a prefeitura está
programando com base em estudo
feito pelo Instituto Publix.
Esse estudo deve prosseguir
durante, ao menos, todo o ano de
2011. Ficou claro também que a
pauta específica acertada entre a
prefeitura e a atual gestão do
SISMMAC para essa reunião do dia
10 de junho era a discussão sobre
Piso e Remuneração e não sobre a
Valorização por Tempo de Serviço.
Sem criar falsas expectativas,
estaremos trabalhando para que a
questão da correção das distorções
em nosso Plano de Carreira seja um
dos pontos centrais nessa
comissão de estudo.
Por isso, estivemos presentes
nessa r eunião e estar emos
presentes novamente na próxima,

que será realizada no 8 de julho.
Utilizaremos nosso blog, emails e
materiais impressos para manter
as professoras e professores
informados, com agilidade e com
o grau de detalhamento
necessário, sobre o
desenvolvimento dessa
comissão, bem como sobre as
pautas discutidas em cada
reunião. Sabemos, entretanto,
que não basta apenas manter a
categoria bem informada. Somente
com a nossa organização e
mobilização poderemos assegurar
que não percamos mais nenhum
direito e que avancemos em novas
conquistas.
Para isso, contamos com o apoio
e a participação ativa de cada
professora e professor que nos
ajudou a ganhar esse eleição, para
que permaneçam conosco e nos
ajudem no processo mais difícil, que

é concretizar as mudanças que
queremos ver no SISMMAC.
Junto com o pr ocesso de
reorganização do SISMMAC,
viveremos nesse próximo ano muita
luta e enfrentamento porque o cenário
que a prefeitura municipal apresenta
é de ataques, como a reforma na
nossa carreira e de reestruturação do
ICS. Por isso, é preciso que a
categoria esteja unida e disposta a
enfrentar enquanto classe os
desafios que se colocam para o
magistério municipal.

VEJA OS NÚMEROS DAS ELEIÇÕES URNA A URNA
A categoria decidiu: Novos Rumos para retomar a luta por nenhum direito a menos e avançar rumo a
novas conquistas
URNA FIXAS
URNA 1: CAIC Bairro Novo

CHAPA 2
55

CHAPA 1
12

Nas escolas, além da alegria da maioria das professoras e
professores com a vitória da CHAPA 2, é cada vez maior o número de
companheiras e companheiros que querem voltar a ser
sindicalizados ou se sindicalizarem pela primeira vez.

URNA 2: Núcleo Regional de Educação - Bairro Novo

6

3

URNA 3: EM Helena Antipoff

19

31

URNA 4: EM Professor Herley Mehl
URNA 5: EM Julia Amaral Di Lenna

23
13

12
27

URNA 6: EM Araucária

27

10

9

19

URNA 8: EM São Miguel

14

14

URNA 9: EM CAIC Cândido Portinari

28

21

URNA 10: EM Albert Schweitzer

25

11

URNA 11: EM Professora América Sabóia

22

12

URNA 12: EM Omar Sabbag

40

20

URNA 13: EM Durival Brito e Silva

13

23

URNA 14: CEI Eva da Silva

27

12

URNA 15: EM Irati

28

10

URNA 16: EM Tomaz Edison

26

17

URNA 17: CEI Francisco Frischmann

33

8

URNA 18: Secretaria de Estado da Educação

14

22

URNA 19: EM Papa João XXIII

32

58

URNA 20: EM Maria Clara Tesserolli

18

15

URNA 21: Núcleo Regional de Educação - Santa Felicidade

17

6

MATRIZ

72

55

URNA 22: Sede do SISMMAC

19

52

PINHEIRINHO

218

118

URNA 23: Instituto Curitiba de Saúde

53

38

PORTÃO

164

78

URNA 24: Edifício Delta

62

66

SANTA FELICIDADE

139

82

URNA 7: EM Professor Erasmo Pilotto

Isso é mais uma demonstração de que, a partir de agora, a categoria
volta a acreditar na importância do Sindicato e de que junto com a
CHAPA 2 irá transformá-lo em instrumento de organização e luta dos
trabalhadores.
A posse da nova direção acontecerá no dia 2 de agosto. Para
comemorar o início de gestão junto com as professoras e professores
que nos apoiaram, vamos organizar uma confraternização para o dia
6 de agosto! Até lá traremos mais informações de onde será a
comemoração e como participar.

URNAS ITINERANTES - TOTAL POR REGIONAL CHAPA 2 CHAPA 1
BAIRRO NOVO

120

91

BOA VISTA

262

101

BOQUEIRÃO

170

144

CAJURU

105

87

CIC

116

61

Blog: http://novosrumosprofessores.blogspot.com | Email: novosrumos.profs@gmail.com
Telefones: 9981-7657 / 9900-2978 / 9189-8093 | No facebook busque “Novos Rumos - A Alternativa de Luta”.

