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Quem te viu, quem te vê

Próximo
encontro:
26 de julho

Sempre na ativa
Mesmo na aposentadoria, Marli
Scheffer mantém o ritmo e não fica
de fora das lutas da categoria

A

professora aposentada Marli Rosani Scheffer
se formou em pedagogia no Rio Grande do
Sul e ingressou na rede municipal de Curitiba em 2004. Durante seus 10 anos de rede, Marli
lecionou na Escola Municipal Ditmar Brepohl, onde
assumiu a direção por 6 anos. “Ser diretora foi uma
boa experiência. Nosso grupo na escola era aberto
e democrático”, lembra a professora.
A dinâmica de união estabelecida na escola
onde trabalhava foi essencial para encarar os problemas enfrentados pela categoria. Marli recorda
que sempre esteve presente nas greves e atos do
magistério, mas nenhum enfrentamento foi tão
marcante quanto a luta pelo Plano de Carreira.
“Apesar de ter me preparado bem para a minha
aposentadoria, o processo acabou sendo muito sofrido para mim porque foi bem na época que estávamos lutando pelo novo Plano de Carreira”.
Marli conseguiu se aposentar em 2014 e, no

Para Marli, a luta pelo Plano de
Carreira foi um dos acontecimentos
mais marcantes de sua carreira

mesmo ano, entrou para o Coletivo de Aposentados
do SISMMAC. Ela considera o grupo importante para
continuar em contato com as pautas de interesse
da categoria. “No Coletivo nós discutimos vários assuntos e participamos dos atos da categoria, como
a manifestação contra o congelamento da carreira,
salários e contratações” afirma. “Não podemos ficar
paradas. Devemos continuar lutando também por
aqueles que ainda estão na ativa. Se está congelado
para eles, está congelado para a gente”.
Além de apoiar o magistério por meio do Coletivo de Aposentados, Marli também coordena um
polo de pós-graduação, onde ela apoia professoras e professores que decidem se especializar em
áreas como psicopedagogia e inclusão. E mesmo
que esteja sempre na ativa, Marli também aproveita a aposentadoria. “Eu vou à academia e viajo
sempre que posso. A melhor parte é pode passar
mais tempo com a minha família”.

O próximo encontro do Coletivo de
Aposentados do SISMMAC acontece
no dia 26 de julho, data em que se
comemora o dia dos avós.
Durante a reunião, vamos avaliar as
atividades e mobilizações realizadas pelo
magistério no primeiro semestre, analisar a
situação econômica e política de Curitiba e
do país e debater como será a organização
da categoria para o segundo semestre.
Além do pagamento da data-base em
outubro, nossa mobilização também vai
cobrar que a Lei Orçamentária Anual, que
será votada no segundo semestre, inclua
recursos para descongelar o Plano de
Carreira em 2019.
Venha conhecer o Coletivo de
Aposentados do SISMMAC. A reunião
começa às 14h e será realizada na sede do
Sindicato (R Nunes Machado, 1577). Além
de debater as lutas do magistério, nossas
reuniões contam sempre com atividades
culturais, oficinas e discussões ligadas à
qualidade de vida na aposentadoria.

Galeria de fotos

Encontro de Coletivo de
Aposentados do mês de junho

Reunião de
junho avançou
na escrita
do Livro de
Memórias

Magistério fez ato na Câmara Municipal no dia 26 de
junho, para marcar um ano da aprovação do pacotaço
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Retroativo das
distorções: Prefeitura
ainda não recorreu da
decisão

A

Prefeitura de Curitiba tem até o dia 27 de julho para recorrer da decisão da justiça que
determina o pagamento do retroativo da correção das distorções do Plano de Carreira de 2001
para os professores aposentados e pensionistas
com paridade e isonomia.
O processo, que foi iniciado pelo SISMMAC em
abril de 2016, já foi julgado em primeira e segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Paraná. As
duas decisões determinam que a Prefeitura terá
que pagar com juros e correções a diferença causada pelos nove meses de calote, entre fevereiro
e novembro de 2015, na correção assegurada no
Plano de Carreira da Lei 14.544/14.
Se a Prefeitura recorrer, o processo será julgado
em última instância pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Depois dessa decisão final, a ação entra em fase de
execução, quando é calculado os valores devidos
para pagamento.
O departamento jurídico do SISMMAC está
acompanhando o andamento do processo. Fique
atento aos canais de comunicação do Sindicato
para saber das novidades!

Entenda o direito
ao retroativo das distorções
A luta do magistério municipal conseguiu garantir que o Plano de Carreira de 2014 corrigisse
as perdas geradas pelo enquadramento do Plano
de Carreira de 2001, que desconsiderou o tempo
de serviço. A Lei 15.544/2014 estabeleceu que o
pagamento dessa correção seria feito em fevereiro de 2015. Entretanto, a Prefeitura só fez o pagamento para os aposentados e pensionistas com
paridade e isonomia em novembro, depois de nove
meses de atraso.
No início de 2016, a Prefeitura fechou qualquer
possibilidade de negociação do retroativo e por
isso o departamento jurídico do SISMMAC entrou
com uma ação reivindicando o direito na justiça.

Mantenha-se

informado!

Site:
www.sismmac.org.br

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 abaixo a data dos próximos encontros:
• 26 de julho
• 30 de agosto Comemoração do aniversário de 16 anos do Coletivo de Aposentados
Fique atento ao site para saber onde e como será a comemoração!

• 27 de setembro
• 25 de outubro 5º Seminário de Aposentados e Pré-Aposentados do SISMMAC
• 29 de novembro

Atualize seus dados
para receber sua
carteirinha do professor!
Você ainda não tem uma carteirinha do SISMMAC? Nossas carteirinhas foram
criadas em 2013. Com ela, você tem o benefício da meia-entrada em espetáculos
culturais sem a necessidade de apresentar o contracheque.
Para receber a sua, basta acessar o site do Sindiwww.
cato, atualizar seus dados cadastrais e marcar a opsismmac.org.br/
ção “sim” em solicitar a carteirinha. Se preferir, você
atualizacaopode atualizar seus dados e fazer o pedido através
identificacao
do telefone 3225-6729.

Baile do professor será no dia 13 de outubro
Nosso tradicional Baile do Professor será realizado no dia 13 de outubro, no
Paraná Clube (Av. Presidente Kennedy, 2377). Cada sindicalizado terá direito a
convites para três acompanhantes.
Neste ano, o SISMMAC completa 30 anos e queremos celebrar essa história, reforçando os vínculos de união e companheirismo do magistério. Fique atento! Em
breve, divulgaremos a banda que animará nossa festa!

Facebook:
www.facebook.com/sismmac

Lista de transmissão
no Whats APP:
99737-2120

Telefone:
3225-6729

