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EDUCAÇÃO NA MIRA DE 
ATAQUES DURANTE A PANDEMIA

construindo:

Direções do SISMMAC 
e do SISMUC têm 
cobrado a Prefeitura 
sobre as questões 
referentes a EaD, 
RIT, e condições de 
trabalho em tempos 
de pandemia 

A pandemia do novo Coronavírus, que chegou 
no Brasil no início de 2020, tem causado uma 
crise sem precedentes no país. A necessidade 

de isolamento e distanciamento social para evitar 
a transmissão e contágio da Covid-19 afetou o co-
tidiano de toda a população em vários aspectos, 
principalmente na saúde e da educação. 

No SISMMAC, a rotina também mudou para 
auxiliar no combate à transmissão da Covid-19. 
Todos os encontros presenciais com a categoria, 
incluindo assembleias Conselho de Representan-
tes e reunião do Coletivo de Aposentados foram 
suspensos. Além disso, o expediente do sindicato 
também foi alterado. 

Já a Prefeitura mostra que, mesmo diante de 
uma pandemia, não perde uma oportunidade 
para atacar o funcionalismo público. Seguindo 
os passos do governador Ratinho, o desprefeito 
Rafael Greca impõe o modelo de Ensino a Distân-
cia (EaD) na rede municipal de Curitiba de forma 
arbitrária durante o período de quarentena, sem 
abrir o diálogo com os profissionais que estão 
no chão da escola diariamente e conhecem a 
realidade da comunidade escolar. 

A medida, além de colocar em segundo pla-
no a qualidade da educação, mostra que a ges-
tão Greca ignora a realidade de muitas famílias 
de estudantes que não possuem televisão ou 
internet em casa. Para contornar essa situação, 
a Prefeitura diz que os materiais das atividades 
deverão ser impressos e entregues às famílias na 
unidade escolar, o que vai contra as recomenda-
ções de quarentena e isolamento social. 

Outro duro golpe do desprefeito Greca foi o 
cancelamento de parte dos contratos de Regime 
Integral de Trabalho (RIT), o que representa um 
corte salarial para muitas professoras e profes-
sores da rede municipal de ensino de Curitiba. 
Durante uma reunião com a superintendente da 

Educação, a Prefeitura usou um argumento jurí-
dico para justificar o corte dos RITs. No entanto, 
a direção do SISMMAC apontou que se trata de 
decisão política e cabe à administração definir 
mecanismos legais para garantir a manutenção 
de todos os contratos. 

Para pressionar a Prefeitura, o SISMMAC orga-
nizou uma campanha em conjunto com a categoria 
para as escolas produzirem cartas de repúdio con-

EXPEDIENTE DE MAIO
De segunda a 
sexta-feira, das 8h 
às 12 e das 13 às 17h

  A direção do SISMMAC seguirá avaliando diaria-
mente a situação do expediente do Sindicato, levan-
do em consideração o funcionamento das unidades 
educacionais nas próximas semanas.

Já o atendimento jurídico presencial e individual será 
reduzido em dois dias na semana, apenas para os casos 
que não poderão ser resolvidos via contato telefônico. 

tra o corte dos RITs, além de cobrar a renovação 
dos contratos virtualmente, por meio de comentá-
rios nas redes sociais do Prefeito e da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Não vamos permitir que a gestão Greca use 
esse momento preocupante da pandemia para in-
tensificar o desmonte da educação pública! 
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 MANTENHA-SE 
INFORMADO! 

TELEFONE: 
99236-0063

SITE:
www.sismmac.org.br

LISTA DE TRANSMISSÃO 
NO WHATS APP:  
99737-2120

FACEBOOK:
www.facebook.com/sismmac

Processo Eleitoral 
para direção do SISMMAC 

tem datas alteradas
  Em acordo com as medidas de precaução contra o novo Coronavírus, o SISMMAC resolveu suspender tem-

porariamente o processo eleitoral para escolha da direção do Sindicato pelo próximo triênio (2020 - 2023). 
De acordo com o último edital publicado no dia 4 de maio, as inscrições de chapa acontecerão a partir do 
dia 3 de julho. O edital também informou o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, que seria 
realizada no dia 13 de maio de 2020 para eleger a comissão eleitoral e definir as datas da eleição.

A pandemia de Coronavírus ainda pode se estender e exigir a alteração de datas. Caso tenhamos um 
novo calendário, divulgaremos no site www.sismmac.org.br e também nas redes sociais do SISMMAC.

ATUALIZE OS SEUS DADOS!  As professoras e professores 
aposentados do SISMMAC recebem 
em suas casas, mensalmente, a 
carta dos aposentados por meio de 
correspondência. Para garantir que 
todos recebam, os dados cadastrais 
precisam ter o endereço residencial 
e outras informações atualizadas. 

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! Caso tenha alguma dúvida, 
você também pode entrar em contato com 
o Sindicato pelo número (41) 99236-0063. 

www. 
sismmac.org.br/ 

atualizacao-
identificacao

LIMINAR QUE 
SUSPENDIA 
CONSIGNADOS DE 
APOSENTADOS É 
DERRUBADA

  O Banco Central conseguiu suspender a li-
minar e por isso não é mais obrigado a editar 
medida que obrigaria os demais bancos a fazer 
a suspensão da cobrança do empréstimo direto 
na folha de pagamento dos aposentados.

O SISMMAC, em conjunto com os sindi-
catos que representam os servidores muni-
cipais de Curitiba, já protocolou um ofício no 
qual reivindica que a Prefeitura de Curitiba 
cobre que os bancos suspendam por pelo 
menos 90 dias a cobrança dos consignados. 

CÂMARA MUNICIPAL 
APROVA O PARCELAMENTO 
DA LICENÇA-PRÊMIO A 
APOSENTADOS

  A Câmara Municipal de Vereadores de Curiti-
ba aprovou o Projeto de Lei 005.00030.2020, 
que altera a forma de pagamento para quem 
se aposentou sem usufruir da licença-prêmio. 
A medida prevê a quitação da dívida por meio 
de desconto administrativo ou por parcela-
mento do valor. No entanto, a proposta não 
determina o prazo e nem o limite de parcelas.

Uma das alterações feitas pela pro-
posta é a revogação da Lei Municipal 
13.948/2012, que garantia o pagamento 
em dinheiro para quem se aposenta sem 
usufruir a licença-prêmio. 

AÇÃO DOS RETROATIVOS 
AINDA AGUARDA 
HOMOLOGAÇÃO DO JUIZ

  No final de 2019, as aposentadas e apo-
sentados acataram, durante a reunião feita 
na sede do SISMMAC, os valores apresenta-
dos pela Prefeitura e decidiram dar prosse-
guimento à execução da primeira ação do 
retroativo das distorções. 

O pagamento desses valores se dará 
ou via Requisição de Pequeno Valor (RPV) 
ou via precatório. Por RPV, o pagamento 
demora até 60 dias a partir da homologa-
ção do valor pelo juiz. Já por precatório, o 
pagamento entra na previsão orçamentária 
do município e poderá ser pago a partir de 
2021, se a homologação ocorrer antes de 
julho deste ano.


