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Quem te viu, quem te vê

Uma jornada gratificante
Conheça um pouco da história da professora aposentada Marlene
Fajardo, que dedicou a carreira ao ensino da escrita e leitura

M

arlene Fajardo nasceu na cidade de Rolândia, no norte
do Paraná, e veio para Curitiba na adolescência, quando tinha 19
anos. Fez vestibular para Letras – português e, alguns anos depois passou
no concurso público e ingressou na
rede municipal de ensino em 1975.
Durante a carreira, Marlene deu aula
nas Escolas Municipais Nova Esperança, Prefeito Omar Sabbag e Araucária.
A Escola Municipal Araucária foi a
unidade onde Marlene trabalhou por
mais tempo. Foram 23 anos lecionando para crianças de 1ª a 4ª série. Naquela época, ela se dedicava bastante
para ensinar os alunos a ler e escrever,

e os resultados eram motivo de muito
orgulho. “Foi naquela escola que eu
me encontrei profissionalmente”, diz.
Um pouco antes da aposentadoria, Marlene desenvolveu um projeto
de ensino de produção de texto. A
estratégia tem como base a prática
constante, fazendo com que as crianças preencham lacunas de texto para
desenvolver a redação. “Foi a melhor
fase da minha vida. Foi trabalhoso,
mas valeu muito a pena”. Quando
deixou a sala de aula, ela deixou o
projeto na escola para que as futuras
gerações de professores pudessem
seguir o mesmo método.
Apesar do processo de aposenta-

Ligações ou visitas sobre o seguro de
vida podem ser tentativas de fraude

O

SISMMAC voltou a receber denúncia de professoras e professores aposentados que relataram ter sofrido uma tentativa de golpe
em relação ao seguro de vida. De acordo com as denúncias, uma
seguradora liga para solicitar dados pessoais e tenta marcar visitas nas
residências dos servidores com a intenção de “atualizar dados cadastrais”.
Atenção: a SANCOR Seguros do Brasil S/A, que é a seguradora responsável pela prestação de serviço para os servidores ativos e inativos
do município de Curitiba, não faz ligações e não agenda visitas.
Se você receber uma ligação ou uma visita, será de uma seguradora não reconhecida pelo Instituto Municipal de Aposentadoria e
Pensão (IMAP) e pode se tratar de uma tentativa de golpe. Por isso,
a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência. Em caso de dúvida, entre em contato com o IMAP pelos telefones (41) 3350-9546,
(41) 3350-9587 e (41) 3350-9539.

doria ter sido tranquilo, a professora
diz que ficou com pena de deixar para
trás algo que ela amava fazer. “Gostaria muito de ter continuado. Minha jornada como professora foi muito gratificante e significante, mas já estava na
hora de eu me aposentar”.
Marlene fazia questão de participar
das atividades, mobilizações e greves
promovidas pelo Sindicato. E devido a
esse contato, ela acompanhou de perto a criação do Coletivo de Aposentados do SISMMAC e foi uma das primeiras aposentadas a frequentar o grupo.
“Graças ao Coletivo eu fico por dentro
de todas as notícias e novidades da
categoria, encontro antigas colegas de

D

Marlene criou um método de
ensino para desenvolver a
prática da redação

trabalho e faço novas amizades todos
os anos”, comenta.
Além de participar do Coletivo, Marlene também se dedica ao
voluntariado. Ela contribuiu com a
Associação Paranaense de Apoio à
Criança com Neoplasia (APACN) e
hoje é voluntária na escola de educação especial Nilza Tartuce. E um dos
passatempos favoritos dela atualmente é cozinhar, principalmente
doces, bolos e tortas. Algumas de
suas receitas podem ser encontradas
no livro de receitas produzido pelo
Coletivo de Aposentadas.

Calendário de recadastramento
do IPMC segue mês de aniversário

esde janeiro, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) vem convocando aposentados (as) e
pensionistas para fazer o recadastramento e a prova de vida. A
convocação é feita de acordo com o mês de aniversário, sendo que em
julho foram convocados 1076 aniversariantes.
Fique atento para não perder a convocação, que é enviada como
correspondência pelos Correios e divulgada no site do IPMC. Caso tenha alguma dúvida, o telefone para informações é o 3350-3646.

Receba notícias no WhatsApp!
Você sabia que WhatsApp do SISMMAC tem uma lista de transmissão
específica para aposentadas? Para receber as notícias, salve o número 997372120 no seu celular e nos envie uma mensagem pelo aplicativo com seu nome
completo! Lembre-se que o número do SISMMAC deve estar salvo como um
contato, pois o WhatsApp bloqueia o envio de números desconhecidos.
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Galeria de fotos

12 de fevereiro: Sindicato debate com o IPMC conferência
da ação dos retroativos das distorções de 2001

18 de fevereiro: Execução da ação é debatida
com a Procuradoria Geral do Município

13 de março: Aposentadas tiram
dúvidas e conferem valores a receber

31 de maio: Coletivo de Aposentados de maio
28 de março: Coletivo debate o Dia
Internacional da Mulher Trabalhadora

26 de abril:
Encontro de
Abril debateu
Reforma da
Previdência e o
recadastramento
do IPMC

27 de junho:
Palestra sobre
saúde une Coletivo
de Aposentados do
SISMMAC e SISMUC

13 de junho: Mutirão é realizado
para conferir valores da ação do
retroativo das distorções

Junte-se ao Coletivo de
Aposentados do SISMMAC
Se você ainda não conhece o nosso Coletivo, venha participar
das reuniões que acontecem geralmente na última quinta-feira do
mês, às 14h, na sede do SISMMAC. Esse é um espaço importante,
que ajuda a manter a categoria unida e mobilizada mesmo após
a sala de aula. Veja ao lado a data dos próximos encontros:

Atualize os
seus dados!
Mantenha-se

informado!

Site:
www.sismmac.org.br

• 25 de julho

O encontro acontece na véspera do Dia dos Avós,
que é comemorado no dia 26 de julho

• 29 de agosto

Comemoração do aniversário de
17 anos do Coletivo de Aposentados.

Fique atento ao site para saber onde e como será a comemoração!

• 26 de setembro
• 31 de outubro

6 º Seminário de Aposentados e Pré-Aposentados do SISMMAC

• 28 de novembro

Mantenha os seus dados atualizados para
sempre receber o informativo na sua casa!
Acesse a página de atualização cadastral no site
do Sindicato em www.sismmac.org.br/atualizacao
e verifique os seus dados!

Facebook:
www.facebook.com/sismmac

www.
sismmac.org.br/
atualizacaoidentificacao

Lista de transmissão
no Whats APP:
99737-2120

Telefone:
3225-6729

