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Um mandato a serviço de
retomar o SISMUC para a luta
do conjunto dos servidores
Foi a isso que atual direção se dedicou e junto à categoria
seguiremos defendendo que sindicato é pra lutar!
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APOSENTADOS SIM, MAS INATIVOS NUNCA!

E

ste material é dedicado aos aposentados e aposentadas que seguem
ativos na luta da categoria! Além de fazer um balanço do nosso mandato
que se encerra no dia 15 de dezembro, queremos reafirmar nosso compromisso de seguir na luta do conjunto da categoria, tanto dos trabalhadores
que estão nos locais de trabalho, quanto dos aposentados.
Não estaremos na direção no próximo mandato, mas seguimos firmes nos
locais de trabalho junto ao conjunto do funcionalismo público de Curitiba na
luta por melhores condições de trabalho e por direitos.
No Jornal, que segue junto a esta Carta, você verá o trabalho
realizado pela direção do SISMUC desde 2018 nos locais de
trabalho e aqui, neste material, o trabalho realizado junto aos
aposentados e aposentadas que seguem ativos na luta por direitos.
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Registrar a nossa história e seguir

FIRMES NA LUTA POR DIREITOS
Fotos: Comunicação SISMUC

Assim que assumimos a direção realizamos junto aos aposentados reuniões do Coletivo para discutirmos os problemas
que afetam aquelas e aqueles que dedicaram muitos anos de sua vida em exercer bem seu trabalho no serviço público.
Coletivo de aposentados do SISMUC

Também organizamos
atividades de lazer
que foram momentos
bonitos de encontro
e confraternização
dos aposentados e
aposentadas com o
Sindicato. Em 2018, fomos
para Morretes em uma
viagem de trem. E em
2019, fomos para uma
Chácara. Os dois passeios
foram escolhidos pelos
aposentados em Coletivos
com ampla participação.

Coletivo de aposentados
conjunto SISMUC e SISMMAC

2018. Primeira viagem dos aposentados com a gestão Sindicato é Pra Lutar - Firmes Com a Base

2019. Viagem dos aposentados para chácara

T

odas essas atividades foram
realizadas nos anos de 2018 e
2019, antes da tragédia da pandemia. Com a pandemia, o SISMUC
suspendeu as atividades presenciais
como as reuniões e os passeios com
os aposentados e aposentadas para
evitar o aumento da contaminação. Os
idosos fazem parte do grupo de risco
e era necessário proteger a saúde e
a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto dos que estão nos locais
de trabalho, como dos aposentados.
O fato de não estar na direção do

www.sismuc.org.br

sismuc.sindicato

sismucsindicato

Sindicato no próximo mandato não
nos retira da luta, reafirmamos que
seguiremos juntos ao funcionalismo
público, com aposentados e com o
conjunto da classe trabalhadora
na luta em defesa dos direitos, dos
serviços públicos e por uma nova sociedade sem opressão e exploração.
Seguimos firmes para defender
um SISMUC independente dos patrões e governo, comprometido com
os trabalhadores nos locais de trabalho e com os aposentados na luta em
defesa dos direitos.
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