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Quem te viu, quem te vê

Orgulho de ser professora
Confira a história da professora aposentada Nilcéa de Fátima Baby, 
que tem 42 anos de carreira no magistério municipal de Curitiba

Nilcéa de Fátima Baby nasceu em 
Santa Catarina e mudou para 
Curitiba com cinco anos de ida-

de. Fez o ensino fundamental e médio 
em escolas públicas do município e se 
formou em Estudos Sociais e Educação 
Artística com ênfase em Música pela 
UFPR. Em 1977 foi nomeada como 
professora e ingressou na rede pública 
de ensino. Desde então, Nilcéa só se 
aposentou de seu segundo padrão em 
2019, totalizando 42 anos de carreira. 

Durante sua trajetória, ela lecio-
nou nas Escolas Municipais Parana-
vaí, Rolândia, Castro e Nossa Senhora 
do Carmo, onde atuou por mais tem-
po. Em todas as unidades onde traba-
lhou, a professora nunca quis ocupar 

outro cargo, como diretora ou peda-
goga. Para ela, sua verdadeira voca-
ção sempre esteve dentro da sala de 
aula “Eu queria trabalhar diretamen-
te com os alunos e ensiná-los sobre o 
prazer de estudar”, lembra.  

Apesar de ser um trabalho árduo 
e desgastante, Nilcéa diz que dedicou 
sua vida para a educação e nunca se 
arrependeu de ter escolhido seguir a 
carreira no magistério. “A educação 
transforma vidas. Na minha profissão, 
uma palavra ou até mesmo um olhar 
pode marcar positivamente a vida de 
uma criança, e tenho muito orgulho 
de fazer parte disso”, comenta. 

Nilcéa sempre procurou participar 
dos atos, greves e reuniões promovi-

das pelo SISMMAC. Para ela, o enfren-
tamento mais marcante de sua carreira 
foi a greve de 40 dias durante a gestão 
de Requião. Na época, a escola onde 
trabalhava paralisou completamente 
para se somar à mobilização. “Lembro 
que eu tocava o surdo durante os atos 
da greve. Foi uma mobilização muito 
forte”, recorda. 

A professora começou a frequentar 
as reuniões mensais do Coletivo de 
Aposentados do SISMMAC para conti-
nuar em contato com os assuntos de 
interesse do magistério. “Participar 
do Coletivo é muito importante. Não 
podemos nos ausentar e deixar de nos 
atualizar após a aposentadoria, pois 
ainda fazemos parte da categoria e a 

construindo:

Nilcéa aplicou seu conhecimento 
de educação artística em muitas 

atividades dentro da sala de aula

Galeria de fotos
 Reunião do Coletivo 

de Aposentados de abril

luta é contínua”, explica. Outro aspec-
to do grupo que ela gosta muito é a 
possibilidade de fazer novas amizades 
e até reencontrar colegas de trabalho. 

Como se aposentou do segun-
do padrão apenas recentemente, 
ela ainda está em um processo de 
“desaceleração” para se acostumar 
à nova rotina. A prioridade para ela 
agora é cuidar melhor de si mesma e 
voltar a se dedicar à música “Quando 
ainda estava na ativa eu pensava na 
escola 24 horas por dia. Agora eu es-
tou com a cabeça livre e pronta para 
começar um novo ciclo”. 
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 MANTENHA-SE 
INFORMADO! 

TELEFONE: 
3225-6729

SITE:
www.sismmac.org.br

LISTA DE TRANSMISSÃO 
NO WHATS APP:  
99737-2120

FACEBOOK:
www.facebook.com/sismmac

ATUALIZE OS 
SEUS DADOS!

 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! 

www. 
sismmac.org.br/ 

atualizacao-
identificacao

N o início de março, a direção 
do SISMMAC entrou com uma 
segunda ação para cobrar da 

Prefeitura o pagamento dos retroa-
tivos das distorções de 2001 e a 
implementação dos movimentos na 
tabela do plano de carreira antigo 
para os aposentados.

A Prefeitura já foi notificada 
da ação, de número 0000675-
26.2019.8.16.0179, e agora cabe ao 
município contestar em 30 dias úteis. 
Todos aqueles que se aposentaram 
ou se tornaram pensionistas após 

dezembro de 2003 e têm direito à 
paridade e isonomia garantido pela 
Emenda Constitucional nº 41 foram 
contemplados nessa nova ação. 

A primeira ação está na fase de 
conferência de cálculos para atualizar 
os valores, que devem ser pagos aos 
aposentados com juros e correção 
monetária. Para agilizar esse proces-
so, o Sindicato contratou um escritó-
rio de contabilidade e vai encaminhar 
à justiça um pedido de execução 
conjunto, assinado em comum acordo 
pelo SISMMAC e pelo IPMC.

SISMMAC entra com 
nova ação para 
cobrar o retroativo 
dos aposentados

Faça seu recadastramento no IPMC!
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Curitiba 

(IPMC) publicou o edital de convocação para o Censo Previden-
ciário dos aniversariantes de maio de 2019. Todas as aposentadas e 
aposentados presentes na lista devem comparecer ao IPMC (Rua João 
Gualberto, 623 – Mezanino Torre B) para realizar o recadastramento 
com os seguintes documentos: documento de identificação, certidão 
de estado civil e comprovante de residência.

A lista está disponível no site do Instituto e todos os aposentados e 
pensionistas chamados devem receber em casa a convocação via Correios. 

Após a convocação, há um período de 90 dias para realizar o reca-
dastramento. Para quem está fora do Brasil e não poderá comparecer 
antes do prazo, o processo pode ser feito em um Consulado Brasilei-
ro, desde que tenha em mãos todos os documentos necessários. No 
entanto, não é possível fazer um agendamento antes da convocação. 
Ou seja, os aniversariantes do mês de junho, por exemplo, não podem 
realizar o recadastramento em maio. É preciso que o nome do(a) apo-
sentado(a) seja publicado antes. 

Se você é professor aposentado da rede municipal de 
Curitiba e ainda não participa do Coletivo de Aposentados 
do SISMMAC, organize-se para acompanhar as 
reuniões! Esse é um espaço importante, que ajuda a manter 
a categoria unida e mobilizada mesmo após a sala de aula. 

Reunião do Coletivo 
de Aposentados

30/5
às 14h

 Se o servidor aposentado não realizar 
o procedimento no prazo determinado 

no edital, o benefício do pagamento 
da aposentadoria será suspenso até a 
regularização. Por isso, é importante 

ficar atento e se programar! 


