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Quem te viu, quem te vê

Sempre professora
Rosa Mafalda Petruy dedicou 39 anos 

de carreira ao magistério e tem orgulho 
de sua jornada como professora

Rosa estudou alfabetização 
por mais de 18 anos

Galeria de fotos

D urante a Infância, Rosa Mafal-
da Petruy estudou numa es-
cola isolada onde crianças de 

várias séries diferentes estudavam no 
mesmo espaço. Rosa sempre se ofe-
recia para ser ajudante da professora 
quando ela precisava se ausentar da 
sala de aula. Foram nesses momentos 
que Rosa percebia sua vocação para 
ensinar. “O meu destino estava escri-
to. Desde pequena tinha vontade de 
ser professora.”, lembra. Hoje, Rosa é 
aposentada, tem 39 anos de carreira 
como professora e tem muito orgulho 
dessa trajetória. “Eu nunca me arre-
pendi da minha decisão”. 

Rosa começou a trabalhar com 19 
anos pelo Estado em 1953. Desde o 
começo da carreira se dedicou ao es-
tudo da alfabetização, área na qual 
já era especialista quando entrou na 
rede municipal de ensino, em 1972. 
“Sou apaixonada por alfabetização, 
pois é um prazer ajudar a criança 
numa fase tão essencial da vida”, diz. 

Na rede municipal, Rosa lecionou 
durante 25 anos na E.M Omar Sab-
bag. Lá, trabalhou com classes es-
peciais e também coordenou turmas 
de 1ª série. Segundo a professora, os 
anos que ela passou na escola, onde 
trabalhou até a aposentadoria, foram 

inesquecíveis. “No Omar Sabbag eu 
fiz amizades, desenvolvi valores e ad-
quiri conhecimento. Sou muito grata 
pelo tempo que passei lá”, comenta. 
Rosa também diz que fica feliz ao 
lembrar dos bilhetes de pais e alunos 
que recebia em agradecimento.

Fora da sala de aula, ela também 
se dedicava às pautas de interesse 
do magistério municipal por meio de 
ações organizadas pelo SISMMAC. 
Para Rosa, o Sindicato abriu para 
ela um novo leque de oportunidades 
e aprendizagem. Ela participou de 
reuniões, atos e greves em prol da 
escola pública de qualidade e, além 
disso, marcou presença em cursos de 
formação e palestras. 

Foi através desses momentos de 
formação no Sindicato que ela iniciou 
seus estudos sobre a terceira idade. 
Por esse e outros motivos, Rosa se 
interessou pelo Coletivo de Aposen-
tados do SISMMAC. Nos encontros 
do grupo ela reencontrou colegas, 
fez novas amizades e participou de 
diversas atividades que valorizam o 
idoso e a categoria do magistério mu-

nicipal. “O Coletivo é um espaço im-
portante para manter a vivência com 
o Sindicato, discutir a valorização do 
idoso e do professor e continuar a 
busca por caminhos para melhorar a 
escola pública”, diz. 

Além de dar continuidade às ações 
ligadas ao magistério, ela também 
realiza diversas atividades na aposen-
tadoria, como pintura em tela, pilates, 
hidroginástica, curso de idiomas e es-
cotismo. No entanto, apesar de já ter 
se aposentado, Rosa diz que nunca vai 
perder a essência. “Eu vou ser profes-
sora para sempre”, afirma. 

Viagem de 
confraternização

 O Coletivo de 
Aposentados do SISMMAC 
realizou uma viagem 
de confraternização de 
final de ano no dia 12 de 
dezembro. As aposentadas 
e aposentados visitaram 
a Fazenda Thalia, em 
São Luiz do Purunã, e 
participaram de algumas 
atividades durante o 
dia. Confira as fotos! 
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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

O ano de 2018 foi muito difícil e reple-
to de enfrentamentos para a classe 
trabalhadora. O presidente eleito 

Jair Bolsonaro já anunciou uma série de 
ataques, sendo que um deles é uma Refor-
ma da Previdência ainda mais rígida que vai 
piorar a qualidade de vida da população do 
país. Já em Curitiba, o prefeito Rafael Greca 
ampliou as medidas do pacotaço contra os 
servidores públicos municipais. 

No entanto, mesmo diante de tantos ata-
ques, a categoria ficou firme e intensificou 
o movimento de resistência contra a retira-
da de direitos duramente conquistados. Em 
2018, por exemplo, depois de mais de dois 
anos de espera, a Prefeitura perdeu na Jus-
tiça e foi obrigada a pagar aos aposentados 
os nove meses de calote, referentes ao re-
troativo das distorções de 2001. Essa vitória 
só foi possível devido à incessante luta das 
aposentadas e aposentados que não abaixa-
ram a cabeça diante desse grande ataque. 

O SISMMAC gostaria de agradecer à to-
das e todos que compareceram às reuniões 
do Coletivo de Aposentados do Sindicato 
e também àqueles que, mesmo de longe, 
leram os novos informativos que foram en-
tregues ao longo do ano. Agora, é hora de 
restaurar as energias para o ano que vem. 
Por tanto, as atividades de 2018 do Coletivo 
e Aposentados estão encerradas. O próximo 
encontro do grupo acontece no dia 28 de 
março de 2019.

Se você ainda não faz parte do Coletivo 
de Aposentados do SISMMAC, venha par-
ticipar! O grupo realiza reuniões mensais 
toda última quinta-feira do mês para dis-
cutir assuntos de interesses da categoria e 
realizar diversas atividades.

Boas festas e feliz ano novo! 

2018 está chegando ao fim!


