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Reorganização das 
lutas em defesa da 
classe trabalhadora

O período em que vivemos 
é de intensos ataques 
aos direitos dos trabalha-

dores. Como em diversos momen-
tos da história, devemos enfrentar 
tempos difíceis com união, nos for-
talecendo para realizar a reorgani-
zação da classe trabalhadora. 

Esta não é a primeira vez que 
lutamos para garantir direitos bási-
cos, há tempos somos atacados em 
benefício dos grandes empresários 
e banqueiros. A desvalorização do 
serviço público tem sido constante 
em todas as áreas. O Congelamen-
to dos Planos de Carreira e Salários, 
a redução de repasses do governo 
federal e municipal para áreas es-
senciais como saúde, educação e 
assistência social, e além de tudo 
isso, a Reforma da Previdência. 

O objetivo do XII Congresso do 
SISMUC é analisar o cenário em 
que vivemos e definir as formas 

de resistência do serviço público 
em relação a esses e tantos outros 
ataques. Somente com essa or-
ganização conseguiremos barrar 
os retrocessos da gestão Greca e 
avançar na organização nacional 
barrando os ataques que afetam 
o conjunto da classe trabalhadora.

O serviço público municipal de 
Curitiba conta com mais de 20 mil 
trabalhadores, com a nossa luta 
conquistamos planos de carreira, 
enfrentamos governos, e exigimos 
valorização. Nossa história é mui-
to maior do que nós, e ainda há 
muito a ser feito para que possa-
mos continuar avançando em nos-
sa organização sindical.
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Eleja delegados 
para o Congresso

 A eleição para delegados do 
XII Congresso do SISMUC já 
está acontecendo! O Congresso 
será realizado nos dias 23, 24 e 
25 de agosto e o prazo para a 
eleição dos delegados acontece 
até dia 26 de julho. Nos locais 
de trabalho, os representantes 
são escolhidos em assembleia 
realizada no próprio local.

Quantos delegados cada local de 
trabalho pode eleger? 
A proporção de delegados por local 
de trabalho é: 

 Até 10 servidores: 2 delegados;
 Até 20 servidores: 3 delegados;
 Até 50 servidores: 5 delegados;
 Até 100 servidores: 6 delegados;
 Locais com mais de 100 servidores 

elegerão 6 delegados e mais 
1 delegado a cada 20 servidores.

 Ajude a realizar a eleição em seu 
local e a eleger o maior número 
de delegados que a sua unidade 
tem direito. Só assim a posição 
da maioria da categoria estará 
representada no Congresso.

Inscrições
 A diretoria do sindicato já 

está passando nos locais de 
trabalho para entregar as 
atas. As eleições devem ser 
realizadas o quanto antes 
e entregues até o dia 26 de 
julho no sindicato. O nome 
dos delegados e suplentes 
eleitos deve ser anotado 
na Ata de Eleição. Essa 
entrega também poderá ser 
realizada diretamente para 
um diretor do SISMUC.

Eleição dos aposentados
 Os aposentados irão 

eleger seus representantes 
em uma assembleia 
específica realizada 
no próprio coletivo de 
aposentados. O encontro 
está marcado para o dia 
25 de julho às 14h na sede 
do SISMUC (Rua Nunes 
Machado, 1577). 
Entre os presentes, 
a porcentagem de 
delegados será de 20%, 
sendo o número máximo 
de delegados eleitos de 
50 servidores. 
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SISMUC – Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba
Rua Nunes Machado 1577  |  Telefone 3322-2475 | 984074932

Cronograma
Acompanhe nosso calendário e não 
perca os prazos do XII Congresso do SISMUC:

3 de maio a 1 de julho  Prazo para inscrição de teses
3 de junho a 26 de julho  Prazo para inscrição dos delegados
25 de julho  Inscrição de delegados dos aposentados
1 de agosto  Publicação do Caderno de Teses

Sexta-feira 23/08
15h30  Início do 
credenciamento
19h  Atividade 
Cultural
20h30  Mesa de 
Abertura

Sábado 24/08
8h  Início do 
credenciamento
9h  Análise de 
Conjuntura
11h  Fim do 
credenciamento

11h30  Plenária de leitura 
e aprovação do regimento
12h30  Almoço
14h  Trabalhos em grupo
19h  Jantar
20h  Oficinas temáticas
22h30  Baile

Domingo 25/08
8h  Continuidade dos 
trabalhos em grupos
11h  Encerramento dos trabalhos em 
grupos/Sistematização emendas e moções
12h  Almoço
13h30  Plenária Geral

Programação
Confira a programação do Congresso e não perca!


