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2018
Em 2018, o SISMMAR e o SIFAR fizeram a 
Campanha de Lutas pela data-base dos 
servidores municipais. Os sindicatos e 
a categoria reivindicavam reposição da 
inflação de 2,71%, reposição de perdas 
históricas de 6,94%, aumento real de 
3,9% e reajuste no vale-alimentação, 
entre outras pautas. O prefeito Hissam, 
já demonstrando o seu descaso com os 
trabalhadores à época, ofereceu ZERO 
de reajuste. Somente com muita luta 
e união entre os servidores foi possível 
garantir a data-base, na qual os vereadores 
acabaram aprovando um reajuste de 
apenas 1,76%, o que fez com que os 
sindicatos e a categoria seguissem na luta 
por um reajuste adequado.

*Aumento no vale-alimentação
Com luta, mobilização e organização da categoria, tivemos o aumento no vale-

alimentação que estava estagnado no valor de R$300, para R$ 450. SISMMAR e SIFAR 
seguiram cobrando a Prefeitura e a Câmara de Vereadores pelo vale de R$ 500, já que o 

direito, assim como as remunerações, deveria acompanhar a inflação daquele ano.

*Garantia da data-base
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*Luta contra a 
estadualização das 
turmas do 6º ao 9º

Desde 2016, a docência II vinha sofrendo severos 
ataques à sua atuação e carreira. No ano de 2018, 

uma das primeiras ações da secretária Adriana 
Palmieri foi avançar com o projeto de extinção das 

séries finais.  A direção do  SISMMAR  criou uma 
comissão para debater nossos interesses nessa 

pauta.  O sindicato denunciou que as estadualizações 
iriam custar aos cofres da Prefeitura um montante de 
aproximadamente R$ 10 milhões ao ano, resultado da 

perda do repasse do Fundeb, além do prejuízo com 
a concessão ao Estado de prédios que pertenciam 
ao município. A direção do SISMMAR apresentou 

o cenário real para a categoria, para o governo, 
vereadores e Ministério Público. Organizou diversas 

reuniões e contrapôs afirmações inverídicas da 
Secretaria de Educação. Também nos mobilizamos 
junto à Câmara de Vereadores para que votassem 
contra o projeto. Mas infelizmente, contrariamente 
ao que havia sido acertado, os vereadores traíram a 

categoria e votaram favoráveis ao projeto.

*Campanha  
pelo #EleNão  
e participação 
nos atos em 
Curitiba
Antes mesmo de Jair 
Bolsonaro ser eleito, a gestão 
Firmes! A Luta Muda a Vida, 
ciente dos riscos que o 
atual presidente representa 
aos direitos sociais, ao 
funcionalismo público e aos 
direitos humanos, encampou 
a campanha pelo #EleNão 
e participou de diversas 
mobilizações nesse sentido. 
Estivemos presentes em 
todos os atos, realizados em 
Curitiba, que repudiavam a 
candidatura e a eleição de Jair 
Bolsonaro como Presidente 
da República.

*Corte nas 
liberações
Historicamente, em 

Araucária sempre houve 
negociações com os 
prefeitos que fizeram 
com que o sindicato 
pudesse ter paridade 
quanto aos dirigentes 

sindicais liberados, já que 
no magistério nossa carga 
horária é de 20h.  Desde o 
primeiro ano de mandato 

do prefeito Hissam, no 
entanto, foram cortadas  

liberações (que cumpriam 
o total de 120 horas),  o 
que certamente teve a 
intenção de dificultar 

a atuação do sindicato. 
Porém, não arredamos o 

pé da luta!
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*Participação/apoio greve das  
educadoras pelo reconhecimento

Apoiamos firmemente a greve das educadoras infantis do município, que, organizadas em conjunto 
com o SIFAR, cruzaram os braços e fizeram uma greve de 14 dias pelo reconhecimento das 

trabalhadoras enquanto professoras da Educação Infantil, com direitos como a hora-atividade e o 
recesso escolar. Essa pressão da união entre os sindicatos e a categoria fez com que a gestão Hissam 

se comprometesse em realizar o avanço, porém, como em tudo que o prefeito promete e não cumpre 
adequadamente, somente agora o projeto  segue para votação na Câmara de Vereadores.

*Campanha: 
#SomosTodos

Professores 
Encampamos a campanha 

#SomosTodosProfessores, na defesa 
do cargo único para o magistério. 
A proposta partiu do princípio que 

Docência I, Docência II, pedagogas e 
educadoras são todas professoras e, 
portanto, merecem ter os mesmos 

direitos, como hora-atividade e 
aposentadoria especial, por exemplo.

*Grande mobilização e 
reuniões na defesa da 

pauta da aposentadoria 
especial de pedagogas
O SISMMAR organizou diversas reuniões com o 
intuito de dialogar e organizar a categoria das 

pedagogas pelo direito à aposentadoria especial. A 
reivindicação foi pauta de assembleias, conselhos de 

representantes, reuniões com a assessoria jurídica 
e as trabalhadoras, além de diversas reuniões 

para pressionar o Executivo a cumprir o direito. 
Foi em 2019 que o SISMMAR conseguiu arrancar 
o compromisso definitivo por parte da Prefeitura 
no reconhecimento do direito das pedagogas à 

aposentadoria especial, porém, vale lembrar que o 
prefeito Hissam e sua equipe seguiram colocando 
diversos obstáculos à concessão do direito, e em 

2021 foi efetivamente aplicado.
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*SISMMAR faz 
campanha para 

eleger conselheiros 
classistas no FPMA
O sindicato fez uma campanha intensa 

para alavancar a candidatura dos 
conselheiros do magistério para atuar 

no Fundo de Previdência Municipal 
de Araucária (SISMMAR), o que foi 
essencial para eleger conselheiros 

comprometidos, que assinaram 
inclusive a carta-compromisso do 

sindicato, com as reivindicações dos 
servidores do município.

*Denúncia 
de práticas 

antissindicais 
ao MPT

O SISMMAR denunciou ao 
Ministério Público do Trabalho 

(MPT), em 2018, as práticas 
antissindicais do prefeito Hissam 

e sua equipe de governo, que 
se negavam a dialogar com os 
servidores e as representações 
dos servidores do município de 
Araucária. Assim, o prefeito foi 
obrigado a retomar o diálogo 

com toda a categoria.

Organizada em 
conjunto com o 
SIFAR e o Conselho 
Municipal de 
Educação (CME), 
a XX Sessão do 
Fórum Municipal 
em Defesa da Escola 
Pública, Gratuita, 
Laica e Universal de 
Qualidade Social de 
Araucária ocorreu 
nos dias 20 e 21 de 
setembro de 2018. 
Durante o evento, 
ambos os sindicatos 
denunciaram que, 
após 23 anos, a 
Prefeitura optou por 
se retirar do Fórum 
Municipal.

*XX Sessão do Fórum Municipal 
em Defesa da Escola Pública
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*Participação ativa no Comitê Unificado 
de Lutas do Paraná contra a Reforma 

da Previdência e os cortes na educação
Participamos de diversas reuniões promovidas pelo Comitê Unificado de Lutas do 
Paraná, que foi responsável por organizar, em conjunto com as demais entidades, 
as principais manifestações e lutas contra a Reforma da Previdência de Bolsonaro 

e Paulo Guedes, e também contra os cortes de milhões que foram retirados da 
Educação e das Universidades públicas pelo desgoverno em 2019.

*Participação 
ativa em todos 
os atos nacionais 
convocados
A direção do SISMMAR esteve presente 
e participou ativamente de todos os atos 
nacionais realizados em 2019 contra o 
desgoverno Bolsonaro, contra os cortes na 
Educação, contra Reforma da Previdência 
e contra todos os ataques, inclusive 
levando a categoria também para atos  que 
ocorreram em Curitiba.

2019
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*XXI Sessão do Fórum em 
Defesa da Escola Pública

Organizada principalmente pelas direções do SISMMAR e do 
SIFAR, a XXI Sessão do Fórum em Defesa da Escola Pública, 
Gratuita, Laica, Universal e de Qualidade Social de Araucária 
foi realizada nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, contando 

com ampla participação da categoria, que lotou o plenário da 
Câmara Municipal nos dois dias de evento com apresentação 

de palestras de grandes nomes da Educação.

*Garantia da data-base
SISMMAR e SIFAR se uniram na Campanha de Lutas de 

2019 pela recomposição salarial de 7,6% referente às perdas 
históricas somado ao índice de inflação do período. A luta 

dos servidores em conjunto com os sindicatos possibilitou a 
garantia da data-base. Em maio de 2019, o prefeito mandou 

anunciar na imprensa local o reajuste de 5,07% para todos os 
servidores, referente à inflação dos últimos 12 meses.
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*Apoio e participação na  
greve dos professores estaduais

O governador Ratinho Jr deu continuidade à política de ataque de Beto 
Richa aos professores da rede estadual, o que fez com que a categoria 

entrasse em greve em 2019 pelo descongelamento da carreira e dos salários. 
Comprometido com a solidariedade de classe, o SISMMAR esteve presente 

em atos e mobilizações organizadas pela App-Sindicato, além de fazer 
todas as denúncias sobre os desmandos do governador e seu Secretário de 

Educação e Esportes, Renato Feder, naquele ano.

*Garantia do processo democrático 
para escolha de diretores

No dia 27 de agosto de 2019, o magistério municipal de Araucária obteve 
uma importante vitória após muita luta e diversas negociações do sindicato 

com a Prefeitura no sentido de pressionar pela escolha democrática de 
diretores das unidades educacionais, com participação de toda a comunidade 
escolar. Nessa data, foi aprovado pela Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 
2269/2019, que garante o pleito democrático através de Consulta Pública para 

a eleição de diretores - e não a nomeação por parte da Prefeitura, como era 
intenção do governo e que ocorre em muitos municípios .
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*Vale com 
atraso em 
Dezembro

A pressão dos servidores 
municipais em conjunto com 

SISMMAR e SIFAR fez com 
que a Prefeitura de Araucária 

anunciasse um aumento de 15% 
no Vale-Alimentação no mês 

de junho. O vale, que era de R$ 
450, passou a ser de R$ 520, 

no entanto, devido à enrolação 
da Prefeitura, os trabalhadores 

só começaram a receber o 
aumento no mês de dezembro. 

Com isso, os sindicatos seguiram 
cobrando os retroativos e 

também um Abono de Natal no 
vale-alimentação.

*Parecer para 
posterior 

Descongelamento  
da carreira da 

Docência I
Depois de muita pressão e insistência 

da direção do SISMMAR, a Procuradoria 
Geral do Município (PGM) apresentou, 
em reunião no dia 1º de novembro, a 

minuta do parecer para descongelar a 
carreira dos professores da Docência 

I. Somente a partir daí a questão 
avançou e caminhou para ser resolvida, 
mas vale lembrar que essa solução só 

apareceu após intensa mobilização 
dos professores, já que o parecer que 

congelou a carreira ficou parado na PGM 
por anos, sendo efetivada em 2021.

Apoiamos ativamente as lutas do Sindipetro e Sindiquímica contra a privatização da 
Petrobrás e da REPAR, unidade de refinaria da Petrobrás em Araucária. Estivemos 

presentes nos atos e mobilizações dos petroleiros e petroquímicos, bem como estivemos 
presentes na greve em apoio a esses trabalhadores e denunciando as perdas graves que 

o município teria com a privatização da unidade de Araucária.

*Participação em mobilizações 
pela defesa da Petrobrás
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Em 2020, um ano completamente atípico, tivemos nossas rotinas 
completamente alteradas. O medo e a incerteza tomaram conta de nós, 

com uma pandemia ainda não vista por nossas gerações. O SISMMAR 
se manteve firme ao longo do ano todo em defesa da vida, cobrando 

protocolos de segurança e defendendo as condições de trabalho. 

*Garantimos o ano letivo remoto
Desde que foi decretada a pandemia, em março de 2020, o SISMMAR encampou a luta 

em defesa da vida. Foi através dessa luta que o sindicato, em conjunto com os professores, 
conseguiu impedir que ocorresse um retorno presencial precipitado, garantindo a 

modalidade do ensino remoto para que os trabalhadores e toda a comunidade escolar 
pudessem ter segurança. Atuamos firmemente em conjunto com conselheiros classistas do 
Conselho Municipal de Educação (CME) para barrar todas as ameaças à vida impostas pela 

Secretaria Municipal de Educação (Smed) e prefeito Hissam.

*Garantia de protocolos, previsões  
e datas para a entrega de atividades

Evitando convocações em grupos e para que houvesse uma regulamentação quanto à entrega e 
recebimento de kits de alimentos e atividades escolares com muita negociação entre o sindicato e a SMED.

2020
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*Fizemos a 
denúncia do 
aumento das 

desigualdades 
educacionais com  

o ensino remoto
Antes mesmo de o ensino remoto 
ser implantado na rede municipal 
de Araucária, o SISMMAR já fazia a 

denúncia de que essa modalidade de 
ensino era excludente e desigual, haja 

vista que as famílias mais carentes 
seriam as mais prejudicadas. Ao longo 

da pandemia, em 2020, também 
mantivemos um diálogo franco e 
sincero com toda a comunidade 

escolar para entender as principais 
preocupações e desafios do ensino à 
distância, tanto para os professores, 

que tiveram suas jornadas de trabalho 
triplicadas e tiveram que utilizar 

seus próprios equipamentos para 
ofertar ensino remoto, quanto para 

os estudantes, que, em muitos casos, 
não tinham as condições financeiras e 
de estrutura para um aprendizado de 

qualidade.

Devido às dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, em 2020 o SISMMAR organizou 
a XXII Sessão do Fórum em Defesa da Escola Pública totalmente online, mais uma vez com 

a presença de grandes nomes da Educação, que falaram justamente sobre pandemia, 
educação pública, ensino remoto, saúde mental dos professores e desigualdades sociais. 

O evento foi realizado entre os dias 26 de agosto a 11 de setembro, com transmissão ao vivo 
do sindicato, e contou com a participação de milhares de pessoas, rompendo os limites do 

município de Araucária e levando o Fórum a outras cidades e estados.

*Fórum em Defesa da escola Pública 
online e com participação histórica e 

ultrapassando os limites do município

Lives sobre condições de 
trabalho, saúde mental e 
outros temas envolvendo 
a pandemia da covid 19
Em parceria com outros sindicatos, realizamos e 

participamos de diversas lives com objetivo de trazer 
informação e algum conforto aos nossos seguidores. 
As lives foram uma maneira de nos deixar próximos 

quando precisávamos estar isolados, e contaram 
com ampla participação!
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*Barramos a Reforma  
da Previdência no município

Com muita luta, resistência e união da categoria, SISMMAR e SIFAR conseguiram 
barrar o pacotaço de maldades encaminhado pelo prefeito Hissam à Câmara de 

Vereadores. Foram diversas denúncias e atos, até que os sindicatos montaram um 
acampamento em frente à Câmara como forma de protesto e também organizaram 

uma manifestação no local, no momento da votação dos projetos de lei. Nas semanas 
seguintes, novamente convocamos atos pela defesa de nossa aposentadoria. Mesmo 

com toda a truculência de integrantes da Guarda Municipal que cumpriam ordens de 
Hissam, os sindicatos e os servidores conseguiram impedir a aprovação de três projetos 

de lei que prejudicariam o Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA) e 
culminariam em redução salarial para todo o funcionalismo do município.
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*Luta pela manutenção do ensino  
remoto e construção coletiva com  
os conselheiros classistas no CME

*Notas técnicas sobre a verdade  
da pandemia em Araucária

Conforme determinado em assembleia geral, o SISMMAR contratou o grupo 
de cientistas organizado pelo biólogo e cientista Lucas Ferrante, que foi 

responsável pela execução de diversas notas técnicas sobre a verdadeira 
situação da pandemia no município de Araucária, com provas científicas que 

evidenciaram que as aulas presenciais não eram seguras como o governo 
insitia em afirmar. Diversos esclarecimentos foram realizados, e as notas foram 

enviadas ao governo, porém o negacionismo dos nossos representantes 
manteve a postura de reabertura das unidades.

2021
Com a ameaça do retorno 
presencial antes da 
vacinação completa de toda 
a comunidade escolar, o 
SISMMAR e os professores 
seguiram firmes na luta em 
defesa da vida em conjunto 
com os conselheiros 
classistas do Conselho 
Municipal de Educação 
(CME), que também fizeram 
de tudo para impedir 
as ameaças à vida dos 
trabalhadores e estudantes.

imagem/reprodução: Plenária CME
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*Diálogo com a comunidade escolar  
sobre os riscos do retorno inseguro 

Desde o início da pandemia de Covid-19, a direção do SISMMAR esteve em constante 
diálogo com a comunidade escolar sobre os riscos do retorno sem segurança. 

Organizamos diversas assembleias, conselhos de representantes e reuniões com a 
categoria para tratar do assunto. Além disso, rodamos caminhões de som para informar 
sobre a situação da Covid em Araucária, alertando sobre os riscos de enviar as crianças 
e adolescentes para as unidades enquanto a pandemia ainda avançava, e criamos um 

Canal de Comunicação no sindicato no qual as professoras e professores que retornaram 
ao presencial no mês de agosto pudessem informar eventuais desvios em relação aos 
protocolos de segurança, com garantia absoluta de sigilo. Também enviamos cartas 

abertas e panfletos explicativos.

*XXIII Sessão do Fórum em Defesa  
da Escola Pública de Araucária

Devido aos riscos da pandemia, o sindicato investiu, mais uma vez, no formato online para 
levar o Fórum a todas as professoras e professores do município com garantia de segurança. 

O evento ocorreu entre os dias 26 e 27 de agosto e, assim como em 2020, contou com a 
participação de milhares de trabalhadores do município, além de romper barreiras e levar as 
palestras com grandes nomes da Educação para todo o Brasil. No Fórum de 2021, também 

tivemos a plenária final, espaço no qual a categoria pôde debater e contribuir para a redação 
da Pauta de Proposições. A imunização completa dos trabalhadores da Educação para o 

retorno híbrido, a garantia de autonomia das unidades educacionais e o reconhecimento das 
Educadoras Infantis como Professoras da Educação Infantil foram algumas das pautas. Ao todo, 
foram 26 proposições redigidas e entregues à Prefeitura e à Smed. Vale reforçar que, além de ser 
um espaço de formação para todos os profissionais da Educação, o Fórum se confirmou como 

um importante espaço de resistência para os trabalhadores da Educação de Araucária.
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*Greve pela vida contra o retorno
Com a insistência do prefeito Hissam e da Smed no retorno presencial, o sindicato e a categoria 

realizaram uma greve de 10 dias no mês de agosto. No segundo dia, o movimento de greve já 
contava com a participação de 70% dos trabalhadores que haviam sido convocados ao retorno 

presencial (6º ao 9º) enquanto a pandemia ainda avançava e nem todos estavam vacinados. 
Porém, mesmo com todos os riscos da volta às aulas, ainda assim a Justiça considerou a greve 

pela vida ilegal, o que não impediu que os professores de Araucária continuassem na luta. 
Não foi o prefeito Hissam e nem a Justiça quem decidiu! A greve foi finalizada apenas quando 

a categoria decidiu, e essa mobilização foi fundamental para diminuir a diferença de tempo 
entre  o retorno e a vacinação de professores. Na rede municipal de Araucária, a volta às aulas 
presenciais só ocorreu no dia 11 de agosto, e não sem a denúncia dos riscos que esse retorno 

poderia causar. Após a realização de uma live dos dirigentes sindicais em frente a Smed, 
em que o retorno presencial foi criticado, a Secretária interpretou que estava sendo atacada 

pessoalmente, e a partir disso passou a perseguir os dirigentes sindicais que criticaram o 
retorno presencial. A Secretária efetivou uma retaliação em forma de Boletim de Ocorrência na 
delegacia de polícia, tentando calar nossa voz. Agora aguardamos para saber se a Secretária irá 

seguir com a perseguição e censura orquestradas.

*Denúncia da relação entre o  
governo Hissam, a secretária Adriana 

Palmieri e o governo Bolsonaro
Como é de conhecimento amplo, a Secretária de Educação tem ligação direta 
com Ricardo Barros, braço direito do governo Bolsonaro no Congresso. Barros 

foi denunciado em processos de propina, esquema de corrupção na compra de 
vacinas e por outros crimes seríssimos contra a população. 
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*Resistência diante da Reforma  
da Previdência mesmo diante da  

violência e perseguição do governo
SISMMAR e professores, em conjunto com SIFAR e servidores do quadro geral, fizeram 
a resistência necessária contra a aprovação da Reforma da Previdência no município. 

No que ficou conhecido como a “Batalha de 3 de setembro”, diversos servidores, 
principalmente mulheres, foram agredidos pelo Secretário de Segurança Pública e por 
integrantes da Guarda Municipal de Araucária com tiros de bala de borracha à queima 

roupa, socos, empurrões e chutes. Tudo isso porque os trabalhadores protestavam 
contra o aumento da alíquota do FPMA de 11% para 14%. Mesmo feridos, dois dirigentes 
sindicais, Professor Daniel Lazinho (SISMMAR) e Rodolfo da Luz (SIFAR), foram presos 

de forma injusta e arbitrária. Foi assim, com muita violência e truculência, que a Câmara 
de Vereadores aprovou o sangrento projeto de lei que culminou em redução salarial de 

3% para todos os servidores do município, sem permitir que os trabalhadores sequer 
pudessem acompanhar a votação no plenário. Os sindicatos seguem com ação contra 

essa atuação arbitrária e truculenta.
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*Regularização das promoções  
e progressões em agosto

A assessoria jurídica do SISMMAR venceu a ação coletiva para o pagamento das 
promoções e progressões deferidas e não pagas entre 2013 e 2017, uma das principais 

reivindicações do magistério nos últimos anos. A conquista se deu após intensa pressão 
da categoria e do sindicato, que não desistiram de lutar pelo direito mesmo com todos 
os obstáculos impostos pela Prefeitura. Em dezembro de 2019, o SISMMAR conseguiu 

reverter o parecer de 2013 da Procuradoria Geral do Município (PGM) que determinava o 
indeferimento das promoções por qualificação. No entanto, em 2020, o que o prefeito fez 

foi congelar todas as carreiras dos servidores. O sindicato seguiu cobrando e pressionando, 
o que fez com que em agosto os professores e professoras passassem a receber o que 

lhes é de direito. O SISMMAR segue cobrando na justiça que a Prefeitura também pague 
os valores retroativos, referentes ao tempo em que os trabalhadores já deveriam estar 
recebendo pelas suas qualificações e não estavam devido à enrolação do Executivo.

*Descongelamento da carreira  
dos professores da Docência I,  

inclusive de quem recebia por magistério
Outra vitória muito importante do sindicato em 2021 foi o descongelamento da carreira 

dos professores da Docência I e de quem ainda recebia somente pelo magistério. Após o 
prefeito Hissam congelar todas as carreiras, em 2020, graças ao desgoverno Bolsonaro que 

usou a pandemia para congelar salários de servidores, o SISMMAR e o conjunto da categoria 
seguiram pressionando e, juntos na luta, conseguiram essa vitória que permitiu  

aos professores e professoras receber de acordo com a sua formação!
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Entendemos que a comunicação sindical é fundamental 
para a aproximação entre a base de sindicalizados e o 
sindicato. Por isso, investimos fortemente em melhorias 
na comunicação do SISMMAR

4 ANOS DE AVANÇOS 
NA COMUNICAÇÃO 
DO SISMMAR

 Implantando um site totalmente novo, responsivo, 
moderno e repaginado para oferecer uma melhor 
experiência de navegação a todas e todos;

 Alimentando a página oficial do sindicato no 
Facebook e abandonando a prática de utilizar um 
perfil pessoal, como era antes;

 Criando uma página profissional no Instagram, 
com o intuito de atingir e levar as informações 
relevantes à categoria para todos;

 Criando uma lista de transmissão para 
que os professores e professoras recebam 
instantaneamente todas as notícias do SISMMAR  
de forma simples e fácil pelo WhatsApp;

 Desde que começou a pandemia, 
migramos todos os eventos que eram 
realizados de forma presencial para o 
ambiente online, como Conselhos de 
Representantes, Assembleias, reuniões 
com a categoria e lives tratando dos 
mais diversos assuntos de interesse do 
magistério;

 Adquirindo novos equipamentos, 
como computadores modernos e câmera 
fotográfica profissional para a cobertura 
de reuniões e eventos;

 Organizando a eleição sindical através 
de um sistema 100% online e confiável 
para os filiados;

 Produzindo sempre panfletos, flyers, 
outdoors, jornais e cartazes atualizados 
e com as principais demandas e 
reivindicações do magistério municipal 
de Araucária;

 Utilizando caminhões de som para 
rodar pelo município a fim de ter 
um diálogo franco e honesto com a 
população.
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Com uma gestão 
combativa e 
comprometida com 
as mobilizações 
dos trabalhadores, 
comprovamos que 
é somente através 
das nossas lutas 
que conseguimos 
vitórias históricas, 
mesmo em tempos 
sombrios de ataque 
ao funcionalismo 
público de todo país. 
E é com a certeza 
de que Só a Luta 
Muda a Vida que 
seguiremos Firmes 
por nenhum direito a 
menos em conjunto 
com o magistério 
municipal de 
Araucária!

Todas as Prestações de Contas do SISMMAR, de 2018 a 2021, sempre estiveram disponíveis para a 
conferência do Conselho Fiscal mensalmente, tanto na sede do sindicato quanto através de nosso 
site, sendo todas aprovadas através de Assembleias realizadas com a categoria no fim do ano, nas 
quais todos puderam esclarecer suas dúvidas e saber exatamente como o caixa do sindicato foi 
aplicado nas lutas.

A quem 
luta, nossa 
mensagem:
Saudações 
a quem tem 
coragem!

BALANÇO FINANCEIRO

Com muito orgulho e sempre pautada pela transparência 
sindical, a gestão Firmes! A Luta Muda a Vida entrega 
o sindicato para a direção eleita com todas as contas 
saudáveis e em dia, além de um fundo financeiro 
considerável para atender as demandas do magistério.

As prestações de contas mensais podem ser acessadas 
e baixadas, a qualquer momento, através do nosso 
site: https://sismmar.com.br/site/download-category/
transparencia_sindical/
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