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Além dos muros da escola: a força do magistério
na reorganização da classe trabalhadora!
Vivemos um período de tentativa de desmonte da educação
pública e de graves ataques aos direitos dos trabalhadores. São
tempos difíceis que devem ser enfrentados com união e com o
fortalecimento da nossa reorganização enquanto classe trabalhadora.
O objetivo do XII Congresso do SISMMAC é analisar esse
cenário e definir ações de resistência que nos permitam barrar
os ataques de Greca no âmbito municipal e, ao mesmo tempo,
contribuir também com a luta para reverter os ataques que afetam o conjunto dos trabalhadores, como a aprovação da Reforma Trabalhista e a liberação total da terceirização, inclusive no
serviço público.
Nosso XII Congresso será realizado no ano em que o SIS-

Debates Centrais do XII Congresso:
Programa de Trabalho do Sismmac: O custo de vida aumentou, enquanto nossos salários e planos de carreira estão congelados. Além disso, as contratações são insuficientes, o que
deixa nossas condições de trabalho no limite e o pedagógico
cada vez mais comprometido diante do processo de desmonte
da educação pública na gestão Greca.
Nosso XII Congresso vai analisar esse cenário e decidir nossa
estratégia de resistência para barrar esse desmonte e avançar
rumo a novas conquistas. Essa resistência passa pela tarefa de
fortalecer nossa união com os demais servidores municipais e
com a população trabalhadora de nossa cidade.

MMAC completa três décadas de história. Nesses 30 anos de
luta, o magistério passou por quatro planos de carreira, enfrentou a truculência de diferentes governos e não abandonou a luta

Alterações no Estatuto do Sismmac: O estatuto estabelece

por valorização e melhores condições de trabalho.

regras para o funcionamento do nosso Sindicato e precisa ser

A partir das decisões dos últimos dois congressos, o magistério avançou em sua organização, definiu princípios que orientam nossas estratégias de luta e aprovou uma política financeira que ampliou a estrutura do SISMMAC. E ainda há muito a ser

atualizado para potencializar a democracia e a participação.
Nosso estatuto ainda prevê uma gestão presidencialista, o
que precisa ser modificado para garantir um modelo de gestão colegiada.

feito para que possamos continuar avançando em todos os níveis
de nossa organização sindical!
Aprender com a nossa história
nos permite enxergar mais longe e
planejar com mais clareza como
devemos enfrentar os desafios atuais. Essa é a função do
Congresso do SISMMAC: servir como um espaço de análise e discussão no qual são
definidos os rumos da
nossa categoria.

Contribuir com a Reorganização do Movimento Sindical:
O SISMMAC se desfiliou da CUT em 2012 por entender que essa
central não defende mais os interesses dos trabalhadores.
Agora, vamos dar continuidade ao debate realizado nos
dois últimos congressos e avaliar nossa filiação à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).
Também debateremos a construção da Intersindical,
uma alternativa de reorganização construída por trabalhadores e sindicatos combativos que não abriram mão
dos seus princípios, nem abandonaram a independência frente aos patrões e governos.

Cronograma
Eleja representantes para
o XII Congresso do SISMMAC!
Nosso Congresso é aberto para a participação de toda
a categoria. Entretanto, só votam na plenária final as
professoras e professores eleitos para representar as
posições debatidas no coletivo.
Para quem está lotado em uma unidade de ensino,
a escolha de representantes deve ser feita através de
assembleia no próprio local.

Quantos delegados cada
unidade de ensino pode eleger?

» 1 delegado a cada 10 profissionais do magistério lotados
na unidade.
Ajude a organizar debates prévios e a eleger o número
máximo de delegados que a sua unidade tem direito.
Assim as decisões do Congresso vão representar as
posições da maioria da categoria.

O nome dos delegados e dos suplentes eleitos deve ser
anotado na Ata de Eleição. Esse documento deve ser
entregue, junto com a Ficha de Inscrição, na sede do
Sindicato até o dia 9 de novembro. Essa entrega também
pode ser feita diretamente para um diretor do SISMMAC.

Eleições de delegados fora
das unidades escolares

» Aposentados – 1 delegado a cada 3 aposentados
presentes na assembleia do dia 7 de novembro;

xii

Congresso
do Sismmac

Participe dos debates e acompanhe
as atividades preparatórias do
XII Congresso do SISMMAC!
13 de setembro
a 10 de outubro
Prazo para inscrição de teses

3 de outubro

7 de novembro
Debate sobre as teses inscritas
no Conselho de Representantes
Assembleia para eleição de

Assembleia para aprovação

delegados entre os aposentados

do regimento interno do XII

Às 17h em primeira convocação e às

Congresso

17h30 em segunda convocação, no
SISMMAC.

3 de outubro
a 7 de novembro
Eleição de delegados nos locais
de trabalho

25 de outubro

Inscrições

|

Publicação do Caderno de Teses

Assembleia para eleição de
delegados entre os professores
em licença para curso, em licença
sem vencimento ou lotados em
outros equipamentos e unidades
não escolares
Às 18h em primeira convocação e às
18h30 em segunda convocação, no

Novembro

SISMMAC.

Debates nos locais de trabalho
e encontros preparatórios nas
regionais

9 de novembro
Prazo final para entrega das
atas e fichas de inscrição dos
delegados e suplentes eleitos

30 de novembro e 1º de dezembro

XII Congresso do SISMMAC

» Em licença ou lotados em outros equipamentos – 1

delegado a cada 5 trabalhadores nessas condições
presentes na assembleia do dia 7 de novembro.

Confira mais informações no site:

sismmac.org.br/congresso2018

INSCRIÇÃO

|
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Ficha de Inscrição do Xii Congresso do Sismmac
Nome:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tipo de Participação: (

) Delegado* (

) Suplente (

) Observador

Local de Trabalho:________________________________________________
Regional: _______________________________ Turno: (

)M(

)T

E-mail: ____________________________________________________________
Telefone Celular: (____)____________________________________________
Telefone Residencial: (____)_________________________________________
Matrículas Nº: ____________________________________________________
E Nº: ______________________________________________________________
Área de Atuação: _________________________________________________
Tempo de Rede:___________________________________________________
Precisa de Estacionamento: ( ) Sexta ( ) Sábado
Precisará levar filhos pequenos para o Congresso**:
( ) Sexta ( ) Sábado. Idade da criança___________________
Usa qual tamanho de camiseta:
( ) baby look ( ) P ( ) M

(

)G

(

) GG

(

) XG

*A alimentação dos delegados eleitos será custeada pelo SISMMAC.
**O Sindicato também garantirá um espaço de recreação infantil para que as professoras e professores que têm filhos pequenos possam participar do Congresso.

A ficha de inscrição deve ser destacada e entregue, junto com a
Ata de Eleição de Delegados, para um diretor do Sindicato ou na
sede do SISMMAC até o dia 9 de novembro.
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