
CARTA DE REPÚDIO AO CORTE DO REGIME INTEGRAL DE TRABALHO/RIT PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CURITIBA 

 

V. Exmo. Prefeito Rafael Greca  

Ilma Sra. Secretária de Educação Maria Silvia Bacila 

 

Curitiba, 20 de abril de 2020 

Nós, comunidade escolar da Escola Municipal Newton Borges dos Reis, vimos por meio desta, 

demonstrar nossa total indignação em relação aos cortes de RIT das/dos profissionais do 

magistério.  

Reafirmamos que todas as funções dentro das unidades escolares são importantes na garantia 

do trabalho pedagógico da unidade e também serão responsáveis pela continuidade do 

acompanhamento pedagógico dos estudantes no retorno das aulas presenciais.  

É a Educação em Tempo Ampliado que está sendo discriminada e desvalorizada pela atual 

gestão, esse trabalho precisará ser ampliado justamente para atender os alunos no retorno às 

aulas. Quando a PMC toma uma decisão arbitrária como essa, está acabando com toda uma 

construção de identidade da Educação em Tempo Integral que a própria RME tem feito ao 

longo do tempo.  

Tais profissionais também estão acompanhando as teleaulas, produzindo registros, 

observações e as adequações necessárias para as atividades presenciais após o término do 

isolamento social. Destacamos que são vários anos de congelamento da carreira e muitas 

destas profissionais terão dificuldades financeiras durante esse período de pandemia, uma vez 

que também elas não podem ser responsabilizadas pelo estado de calamidade gerado em 

escala global. Queremos lembrar que a luta por um ensino público de qualidade sempre foi 

desempenhada por toda a equipe, mesmo com as dificuldades que enfrentamos diariamente 

no ambiente escolar e social. Nunca desistimos de nenhuma criança, por isso esse não é o 

momento de abrir mão de profissionais que sempre atuaram para contemplar o melhor ensino 

da cidade de Curitiba. 

A PMC deve zelar por quem garante os serviços públicos desta cidade, e não desampará-los 

neste momento, nesse sentido reivindicamos revisão imediata dos cortes no RIT – Regime 

Integral de Trabalho, que promovem redução de 50% na remuneração de muitas/as 

servidoras/es repentinamente.  

Abaixo constam nome e matrícula das/dos profissionais que estão de acordo com esse 

manifesto: 

 

Aucileide Lopes de Lira - 163707 

 

Lucimary Vieira Gomes - 163888 

 



Deise Patricia Angulski Rodrigues - 33290/1422506 

 

Patricia Tavares - 135468 

 

Claudette Macena Pimentel da Silva - 74049/177297  

 

Nilzoli Seefeldt - 166488 

 

Janice Sereneski Soares De Lara - 77068 

 

Josane Angélica Lascoski Funchal - 75983/65144 

 

Thaís Simões Rocha - 113786/177173 

 

Adriana Alves Fiametti Feo  

 

Ana Isabel dos Santos Alves Ortiz - 178056 

 

Liene Ledesma Aleixo - 178695/135419 

 

Soraya do Rocio Almeida - 72548 

 

Edneia de Almeida Teles - 50459 

 

Luciana Vieira do Prado Cunha - 159172 

 

Maria Aparecida da Silva - 54847 

 

Alexandra Mara da Silveira Fazan - 183290/178202 

 

Alessandra Maragno Rodrigues da Silva - 180024 



 

Simoni Aparecida Molena Paiva - 135367 

 

Glorinha Besciak - 142547 

 

Jaqueline Martins Ponciano Hipólito- 177079 / 182437 

 

Sonia Maria da Silva Colley/117226 

 

Adriana Milleo- 115521 

 

 Jaqueline da Silva Moraes - 147800 

 

Gecirléia Parra dos Santos - 135295 

 

Monique Paola Wandembruck 115669 e 178179 

 

Viviane Aparecida Padoan de Oliveira 38418 _ 31891 

 

Rosiane Bernardes da Silva de Camargo 101571/179634 

 

Walquiria Mewes 

117166 / 74571 

 

Claudete Aparecida  de Carvalho -  78804/57008 

 

Fernanda Alves - 182527     

 

 Rosanne Azevedo da Silva - 132674/77234 

 

Ana Caroline Nichele da Rocha 166504/139983 


