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para os aposentados

Participe do grupo de escrita para o

Livro de Memórias do Coletivo!
Ajude na produção de conteúdo do Livro de Memórias do Coletivo de Aposentados do SISMMAC!

N

a última reunião do Coletivo de Aposentados do SISMMAC, que aconteceu no dia 22 de março) foi discutido os próximos passos da produção do Livro de Memórias.
O projeto foi anunciado em agosto de 2017 e tem como
objetivo fazer um registro do passado e mostrar que a luta

da categoria é contínua.
E para ajudar na produção de conteúdo, o Coletivo decidiu
criar um grupo de escrita. Cada encontro mensal do coletivo
terá um momento dedicado à produção de textos e relatos. A
colaboração de todos é muito importante para que o livro

Próximo encontro

Atualize os seus dados!
Você recebe a carta dos aposentados na sua casa todo mês?
Se a resposta for não, os seus dados cadastrais podem estar desatualizados!
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 estar atualizados com endereço
residencial e outras informações.
Se o endereço que consta em nosso sistema estiver errado, por exemplo, a
correspondência não chega ao destino!
A direção do SISMMAC disponibilizou
no site uma lista de aposentados com
o endereço errado no sistema. Se o seu
nome estiver na lista, acesse a página de
atualização cadastral no site do Sindicato em www.sismmac.org.br/atualizacao
-identificacao e verifique os seus dados!

Homenagem às aniversariantes do Coletivo

seja repleto de memórias de luta, organização e união da
categoria contra a retirada de direitos!
Outras contribuições para o projeto podem incluir poesias, desenhos, ilustrações, fotos e recortes de jornal. Não
deixe de participar!

www.
sismmac.org.br/
atualizacaoidentificacao

26 de abril
O próximo encontro mensal do Coletivo de Aposentados acontece
no dia 26 de abril (quinta-feira). A reunião começa às 14h e será realizada na sede do Sindicato (Rua Nunes Machado, 1577 – Rebouças).

Novas metas!

Como discutido no encontro anterior, um dos principais focos das
tradicionais reuniões mensais será o momento de formação política, que vai abordar vários assuntos de interesse da categoria.
Além disso, o Coletivo estabeleceu uma meta de chamar
mais professoras e professores aposentados para participar do
Coletivo e mostrar que a luta também continua para quem já
deixou a sala de aula!

Primeiro encontro de 2018

Aposentado sim, inativo nunca, educador sempre!

Atos dos dias
25 e 29 nas
comemorações
do aniversário
de Curitiba

Brasil

Mais desigualdade, mais violência
E

É o óbvio: quanto
mais aumenta a
desigualdade social
mais violenta fica
nossa sociedade.

ssa violência gerada pela desigualdade se torna cada vez
mais presente em nosso cotidiano. Um exemplo local disso
é a onda crescente de assaltos a escolas, professores e funcionários em horário de trabalho em nossa cidade.
Outro exemplo evidente é a violência presente todos os dias
na vida de muitos de nossos alunos e alunas, causada principalmente pelos diversos níveis de miséria social em que vivem.

Raio-X da desigualdade no Brasil
Concentração de renda

Investimentos
Educação e Saúde Públicas congeladas
por 20 anos

Distribuição de Miséria
52 milhões de trabalhadores
vivem na pobreza

Fonte:
Síntese de
Indicadores
Sociais
2017/IBGE

6 capitalistas
concentram
a mesma
riqueza
que...
Fonte: ONG Oxfam/2017

... 100
milhões de
trabalhadores,
metade da
população
brasileira

¼ da população vive com R$ 387,07 por mês
Desemprego cresceu 12,5%
1,47 milhões de novos desempregados
em 2017, somando um total 12,7 milhões
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua)

Riqueza nas mãos de poucos,
miséria na vida de milhões = Violência Social

Desmonte das leis trabalhistas
Favorece os lucros dos empresários, aumenta as
perdas salariais e a instabilidade no emprego

Intervenção Militar aumenta
violência no Rio de Janeiro

Violência do
trabalho: Brasil
ocupa o 4o lugar em
acidentes de trabalho
Homicídios: Brasil é 1º lugar em São 700 mil acidentes
assassinatos. São 70,2 mil casos por ano. por ano, com cerca de
País registra 12,5% dos casos do mundo 2,5 mil mortes
Fonte: Small Arms Survey

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social

Assassinatos:
aumento de 19%
152 mortes em 30 dias
Tiroteios: Aumento
para 743 casos após
a intervenção, no mês
anterior foram 715

Fonte:
ONG Fogo
Cruzado

Assaltos: aumento
de 3% dos casos com a
intervenção militar

Estado repressor não é a saída
Esse triste e violento exemplo do Rio de Janeiro mostra que apostar na violência do Estado só aumentará a violência
na sociedade, principalmente para os trabalhadores, e com mais violência ainda para os trabalhadores mais pobres.

Mantenha-se informado!
Acompanhe as
notícias do Sindicato e
ajude a fortalecer
a resistência em
defesa da educação
e dos direitos da classe
trabalhadora!

Site:
www.sismmac.org.br
Facebook:
www.facebook.
com/sismmac
Lista de transmissão
no Whats APP:
99737-2120
Telefone:
3225-6729

