Faça
parte dessa
CONQUISTa
Ajude a fortalecer a luta do conjunto
do magistério em defesa de direitos!

Firmes com o SISMMAC!

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

Seja sindicalizado você também!
www.sismmac.org.br

www.facebook.com/sismmac

Sindicalize-se!
Basta preencher a ficha
e enviar ao Sindicato!
Se 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 em folha de apenas 1,1% de
seu salário por mês para o SISMMAC.

Lista de transmissão
no Whats App: 41 99737-2120

41 3225-6729

Olá, professor (a)
O SISMMAC ganhou no judiciário a ação que obriga a Prefeitura a
pagar como hora extra até sete sábados trabalhados a mais em 2010.
A última etapa de conferência de valores foi concluída e o Sindicato
já entrou com o pedido de execução para todo o magistério,
incluindo os professores que ainda não são sindicalizados.
Essa vitória só foi possível graças à contribuição voluntária de
todas as professoras e professores sindicalizados que, com a
sua mensalidade, mantêm o Sindicato forte e atuante, com
um departamento jurídico competente. Em respeito
a essas professoras e professores, o SISMMAC
preparou uma plataforma online exclusiva para
que os sindicalizados possam conferir o valor que
têm direito a receber.
Além de te dar essa boa notícia, o objetivo dessa
carta também é te fazer um convite.
Sindicalize-se e ajude a fortalecer seu Sindicato
para que mais vitórias como essa sejam possíveis!

A união é nossa força!

Apoio jurídico

O papel do SISMMAC é transformar em luta coletiva as reivindicações
que, de outro modo, seriam tratadas apenas como um problema
individual de cada professora ou professor. Ao longo dos seus 30 anos
de história, o Sindicato e essa união que ele proporciona foram fundamentais
para conquista da hora-atividade, dos planos de carreira e demais avanços
que contribuíram para a qualidade da educação. Vivemos um período de
ataques a esses direitos, e por isso a importância de estarmos unidos
e organizados com o Sindicato é ainda maior!

O SISMMAC tem mais de 30 ações
coletivas em andamento que cobram
direitos do conjunto do magistério
municipal. Além disso, quem é
sindicalizado também pode marcar
atendimento com os advogados do
SISMMAC para tirar dúvidas e receber
orientação sobre a defesa de seus direitos.

O Sismmac perto de você!
» Visitas da direção aos locais de trabalho;
» Materiais e informação em primeira mão;
» Carteirinha do professor que facilita o acesso à meia-entrada;
» Atividades culturais e cursos de formação.

