Em defesa da participação ampla e ativa das
professoras e professores aposentados
Nós da CHAPA 2, garantimos, através de nossos
representantes da Comissão Eleitoral, o aumento de
número de urnas fixas em toda cidade. Serão 24
urnas, como forma de valorizar e possibilitar a
participação ativa de todas as aposentadas e
aposentados nas eleições de nosso sindicato.
Garantimos também o envio do mapa identificando a
localização dessas urnas. É dessa maneira, que
asseguraremos a segurança e transparência de seu
voto.
A outra chapa que hoje dirige o Sindicato apresentou
a proposta de coletar o voto dos aposentados pelo
correio. Porém, esse sistema não é seguro, pois não há

Nos dias 7 e 8 de junho,
vote CHAPA 2! Juntos vamos
resgatar a história de
conquistas do SISMMAC!

como fiscalizar quem vota e nem se a quantidade de
votos é compatível com o número de eleitores.
Sabemos de várias fraudes em outras eleições
sindicais que adotaram esse voto pelo correio e que só
foram descobertas posteriormente.
Além disso, acreditamos que a proposta
apresentada pela outra chapa é discriminatória e
perigosa. Pois trata as professoras e professores
aposentados como incapazes de participar das
eleições e apresenta como “alternativa” para
supostamente facilitar essa participação um modelo
de eleição que pode facilmente ser confundido ou
fraudado.

Para votar basta comparecer a um dos 24
locais de votação em que haverá urnas fixas
(veja os endereços no verso), portando um
documento com foto.

Junte-se à mudança, junte-se à CHAPA 2 e venha construir uma
alternativa de luta para o magistério municipal de Curitiba

“

Nós que hoje estamos aposentados já lutamos muito pela nossa categoria, mas parece que nos
últimos tempos isso mudou, não se vê mais luta. Nós temos uma história, eu já fui diretora de três
escolas, já fiz muita coisa. Vejo que agora é o momento da renovação. Apoio a Chapa 2 e acredito que
vocês vão lutar pelos direitos da categoria.
Depoimento da professora aposentada Janete Cirino dos Santos. Apoiadora da CHAPA 2.

“

Esperamos que o professor na hora de votar lembre que amanhã será um professor aposentado! Pela
pariedade e tratamento igualitário queremos CHAPA 2. Para um sindicato que venha em defesa do
trabalhador da educação".
Depoimento das professoras Sibonei Rocha Leite e Beatriz Kutzke. Apoiadoras da CHAPA 2.

Compromissos e propostas para a atuação sindical
junto as professoras e professores aposentados
COMUNICAÇÃO COM OS APOSENTADOS
ENVIO DE TODOS OS MATERIAIS, POR CORREIO,
PARA OS APOSENTADOS.
Hoje, por não receber os materiais do sindicato com
regularidade, quem se afasta da sala de aula perde, por
completo, o contato com o cotidiano do sindicato.
Para superar esse distanciamento, garantiremos o
envio mensal de todos os materiais produzidos pelo
sindicato, por correio, para a casa das professoras e
professores aposentados.
Além do jornal e da revista “Chão da Escola”,
também produziremos materiais específicos para o
segmento que debatam temas e informem sobre as
atividades promovidas pelo sindicato.
ORGANIZAÇÃO DOS APOSENTADOS
Ampliar a participação e fortalecer o coletivo de
aposentados do SISMMAC. Vamos definir uma
programação de atividades, com datas predefinidas, e
enviar convite, por correio, a todas as professoras e
professores aposentados.
Incentivar a participação dos APOSENTADOS nas
assembleias e reuniões do sismmac. As professoras e
professores aposentados construíram a historia do
magistério municipal e do nosso sindicato com muita
luta e organização e, por isso, detém uma importante
experiência que deve ser constantemente valorizada e
buscada pelos professores que estão na ativa.
Fortalecer a união entre ativos e aposentados na
luta por melhores condições de trabalho e direitos
previdenciários. A qualidade de vida durante a
aposentadoria está extremamente relacionada com as
condições de trabalho que os professores e
professoras enfrentaram durante o tempo em que
estiveram em sala de aula. Por isso, a luta por uma
aposentadoria digna e decente deve estar vinculada à
luta por melhores condições de trabalho e ao combate

aos problemas que causam adoecimentos.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
Quando foi criado, o ICS era um dos melhores centros
de atenção à saúde da cidade. Porém, com o passar do
tempo o Instituto foi precarizado por conta da redução do
investimento da prefeitura. Hoje, são poucos os
procedimentos e exames médicos ofertados, o que tem
tornado o agendamento de consultas cada vez mais lento
e difícil.
Para piorar, a prefeitura ameaça reestruturar o ICS,
impondo modificações que precarizam ainda mais o
atendimento.
Vamos lutar para que o ICS volte a atender os
professores ativos e aposentados com qualidade. A
aposentadoria é a fase da vida em que os professores
mais necessitam de ser viços de saúde e esse
atendimento deve ser feito de forma gratuita e com
qualidade.
DIAGNÓSTICO DOS ADOECIMENTOS
Estudar e produzir um diagnóstico das principais
causas de adoecimento entre professores ativos e
aposentados. A partir desses dados, lutaremos para
combater as origens dos problemas visando tornar mais
saudáveis nossos ambientes de trabalho , bem como para
exigir que a prefeitura garanta o atendimento médico de
qualidade para os problemas de saúde que são gerados
no exercício da profissão.
CARREIRA E SALÁRIOS
Parte das professoras e professores aposentados
recebe um salário, com poder de compra menor do que o
que recebiam quando estavam na ativa. Isso porque a
prefeitura não reenquadrou corretamente o crescimento
na carreira, quando houve as mudanças de planos.

Vamos lutar para garantir a igualdade salarial entre
ativos e aposentados e a correção do enquadramento no
plano de carreira de quem foi prejudicado.
MEMÓRIA
Daremos continuidade ao trabalho de resgate da
história do SISMMAC. Queremos reunir depoimentos e
fotos das grandes mobilizações da categoria a partir do
relato das professoras e professores aposentados que
vivenciaram esses momentos, com destaque para a
conquista do “Estatuto Azul”, de 1985, e para a
mobilização da categoria durante a greve de 1987, quando
os professores paralisaram suas atividades por 47 dias.
A partir desses materiais, queremos resgatar a
vontade da categoria de participar das mobilizações e
atividades do sindicato, fortalecendo o sentimento de
que é só a partir da organização coletiva que mantemos e
ampliamos nossos direitos.
LAZER E CULTURA
Realizaremos atividades, cursos e encontros que
proporcionem a valorização dos aposentados e o convívio
entre as diferentes gerações no SISMMAC.
Parte dos nossos aposentados se mantém em contato
permanente com o grupo com que trabalhou quando
estava na ativa, promovendo encontros de aposentados
nas escolas ou em casa. Vamos criar um canal de diálogo
permanente com os aposentados para potencializar
essas iniciativas e desenvolver novas atividades de
confraternização e lazer que reúnam professores
aposentados e ativos.
Para saber mais sobre as propostas do grupo, acesse
o nosso blog ou entre em contato por email ou telefone:

Blog: http://novosrumosprofessores.blogspot.com
Email: novosrumos.profs@gmail.com
Telefones: 9981-7657 / 9900-2948 / 9189-8093 |

Muitos aposentados já decidiram
que votam e apoiam a CHAPA 2:
Duas professoras aposentadas, Graça dos Santos
e Natália Gaudeda, fazem parte da CHAPA 2 e muitos
já manifestaram apoio ao nosso grupo.

Confira quem apoia a CHAPA 2:
Adaisi do Rocio de Paula Cordeiro
Beatriz Kutzke
Elenice Nabhem Kalluf
Carmem Lucia Solarewicz
Edimee Rocha Badega
Gilberto Werneck de Capistrano
Ilene do Rocio
Janete Cirino dos Santos
Katia de Souza Walger
Lúcia Helena Leite Sampaio
Maria Antonia Pacheco
Maria Ivone Perdigão Flor
Neide Teresinha Nóbrega
Regina Pawtel
Sandra Maria Borba
JORNADA DE VIDA
Quantas historias de vida, delas amizades formadas
Muita saudade sentida, tantos exemplos de vida
Milhares de alunos orientados, hoje adultos formados
Tantos caminhos seguidos
Onde andarão os vencidos?
Doutores, senhores diplomados
Da vida, muitos premiados
Por anjos foram guiados
E os meninos perdidos?

Mestre nas salas de aula
Currículo, projetos, quanta fala
O calendário rodando, rodando
As cabeças branquiando, branquiando
Ensinando seus filhos criou
Ensinando filhos dos outros educou
Revendo o tempo passando
Pressente seu tempo vencendo
Contente da profissão escolhida
Sentindo a missão já cumprida
Se encontra lembrando e contando
Sua jornada de vida
Poesia da professora aposentada Janete Cirino dos
Santos em homenagem a todas e todos os
aposentados.

LOCAIS DE VOTAÇÃO - URNAS FIXAS
Confira o endereço dos locais em que haverá urnas fixas nos dias 7 e 8 de junho!

REGIONAL MATRIZ/CENTRO DE CURITIBA
1. Secretaria de Estado da Educação (SEED)
Endereço: Av. Água Verde, 2140. Vila Isabel
2. Instituto Curitiba de Saúde (ICS)
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1895
- Rebouças
3. Edifício Delta
Endereço: AV João Gualberto, 623.
4. Sede do SISMMAC
Endereço: Al. Dr Muricy, 54 - 10º andar, Centro
REGIONAL BAIRRO NOVO
5. Escola Municipal CAIC Guilherme Sobrinho
(CAIC Bairro Novo)
Endereço: Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71.
Sítio Cercado.
6. Núcleo Regional da Educação - Bairro Novo
Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1700 - Sítio
Cercado
REGIONAL BOA VISTA
7. Escola Municipal Araucária
Endereço: Rua Rio Iriri, 355. Bairro Alto.
8. Escola Municipal Julia Amaral Di Lenna
Endereço: Rua João Machado de Camargo, 25.
9. Escola Municipal Professor Herley Mehl
Endereço: Rua Saturnino Arruda dos Santos,
80. Pilarzinho.
10. Escola Municipal Erasmo Pilotto
Endereço: Rua Rio Japurá, 648. Atuba/Bairro
Alto
REGIONAL BOQUEIRÃO
11. Escola Municipal de Educação Especial
Helena Wladimirna Antipoff
Endereço: Rua Joaquim Cardoso da Silveira,
185 Boqueirão
REGIONAL CAJURU
12. Escola Municpal Prefeito Omar Sabbag
Endereço: Rua Pedro Bocchino, 140 Cajuru
13. Escola Municipal Coronel Durival Britto e
Silva
Endereço: Rua Emilio Bertolini, 44. Cajuru.

14. Centro de Educação Integral Eva da Silva
Endereço: Rua Frederico Stadler Júnior, 1670.
Capão da Imbuia.
15. Escola Muncipal Irati
Endereço: Av. Jornalista Aderbal G. Stresser,
775. Cajuru
REGIONAL CIC
16.Escola Municipal CAIC Cândido Portinari
Endereço: Rua Antônio Geroslau Ferreira, 531.
Cidade Industrial.
17. Escola Municipal Albert Schweitzer
Endereço: Rua Décio Barreto, 153. Cidade
Industrial.
18. Escola Municipal Professora América da
Costa Sabóia
Endereço: Rua Emilio Romani, 316. Cidade
Industrial.
19. Escola Municipal São Miguel
Endereço: Rua Antônio Reinaldo Zanon, 175.
Cidade Industrial.
REGIONAL PINHEIRINHO
20. Escola Municipal de Educação Especial
Tomaz Edison de Andrade Vieira
Endereço: Rua Leon Nicolas, s/n. Pinheirinho.
21. Centro de Educação Integral Francisco
Frischmann
Endereço: Rua Cid Marcondes de
Albuquerque, 570. Pinheirinho.
REGIONAL PORTÃO
22. Escola Municipal Papa João XXIII
Endereço: Rua Itacolomi, 700. Portão.
23. Escola Municipal Maria Clara Brandão
Tesserolli
Endereço: Rua João Ribeiro Lemos, 361.
Novo Mundo.
REGIONAL SANTA FELICIDADE
24. Núcleo Regional da Educação de Santa
Felicidade
Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213.
COMO VOTAR: Compareça a um desses locais de
votação e leve com você um documento com foto.
Pode ser carteira de identidade (RG), carteira de
trabalho; carteira de habilitação com foto ou
passaporte.

