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Informativo do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba

DIA 20 TEM 
ASSEMBLEIA GERAL 
DO MAGISTÉRIO!

 Em resposta ao calote de Fruet 
e de Greca, as professoras e 
professores da rede têm assembleia 
marcada no dia 20 de fevereiro. 

Tudo indica que o magistério 
terá que cruzar os braços mais 
uma vez para que o novo Plano de 
Carreira da categoria seja de fato 
efetivado. Em 2014, duas greves 
garantiram o enquadramento 
por tempo de serviço e as datas 
que constam na Lei 14.544/2014. 
Nosso histórico nos mostra que 
apenas quando estamos unidos e 
mobilizados conseguimos garantir 
que nenhum direito seja retirado. 
Em 2017, não será diferente!

Além de definir um plano 
de ação para pressionar a 
administração municipal a realizar 
a transição para o novo Plano, 
também iremos discutir e aprovar 
a Pauta Prioritária da categoria. 

A luta pelo PLANO 
DE CARREIRA 
não acabou!
Todos os profissionais do magistério foram 
afetados pelo atraso na transição, categoria 
precisará de união e mobilização para 
enfrentar mais esse ataque!

O VELHO E O “NOVO”
Fruet preferiu honrar os seus 
compromissos com os empre-
sários e banqueiros da cidade 
em detrimento dos direitos dos 
trabalhadores. E, até o momen-
to, Rafael Greca não deu indí-
cios de que vai agir diferente. 
Mesmo conhecendo a reivin-
dicação do magistério, o novo 
prefeito de Curitiba realizou o 
pagamento de janeiro como se 
não soubesse de nada. Além 
disso, Greca já falou em aumen-
to da tarifa do transporte coleti-
vo, para favorecer as empresas 
de ônibus, e até mesmo em sus-
pensão do reajuste salarial do 
funcionalismo público.

A sensação generalizada da 
categoria é que conquistamos, 
mas não levamos! Isso porque, 
com o atraso na transição 
para o novo Plano, todos os 
profissionais do magistério 
que fizeram a adesão foram 
afetados, tanto da ativa quan-

to aposentados. Os avanços 
por titulação e linear e os ga-
tilhos de 10% e 20% também 
estão em suspenso.

Após pressão do SISMMAC, a 
administração de Greca sinalizou 
que as professoras e professores 
da rede devem protocolar os cer-
tificados de conclusão de pós-
graduação. Entretanto, mesmo 
que os pedidos não sejam inde-
feridos no momento da entrega 
dos documentos, as negociações 
com a nova administração não 
avançaram até o momento.

Sob a argumentação de que a 
cidade tem uma dívida de mais 
de R$ 1,2 bilhão, Greca tem se 
desvencilhado de negociar com 
o magistério e as demais carrei-
ras do serviço público municipal. 

Por isso, o retorno à sala de 
aula terá que ser marcado por 
muita luta! Mais uma vez, tere-
mos que mostrar a nossa capaci-
dade de organização e mobiliza-
ção para garantir o nosso direito!

A longa trajetória pela implantação do novo Plano 
de Carreira do magistério deveria ter sido en-
cerrada no dia 1º de dezembro de 2016. Mas, 

como as professoras e professores já sabem, não 
foi isso que aconteceu. 

Contrariando a Lei 14.544/2014, aprova-
da durante o próprio mandato e que estabe-
leceu o novo Plano, o então prefeito 
Gustavo Fruet adiou, de forma ar-
bitrária e ilegal, o enquadramento 
dos profissionais no novo Plano 
de Carreira e a transição para a 
nova tabela de vencimentos.

 Em 2017, as eleições 
devem ocorrer de 13 de 
fevereiro a 7 de março. 
Confira a Ata de Eleição e 
o Formulário de Cadastro 
do Representante no 
site do SISMMAC (www.
sismmac.org.br).

 O CR é um espaço 
de avaliação e de 
construção das 
ações e campanhas 
do magistério. E 
a participação da 
sua escola é muito 
importante. Venha fazer 
parte desta luta! Eleja o 
seu representante!

ASSEMBLEIA 
GERAL DO 
MAGISTÉRIO
DATA   
20 de fevereiro
HORÁRIO   
18h30 em 
primeira 
convocação 
e 19h em 
segunda 
convocação
LOCAL   
Clube Dom 
Pedro II  
(Rua Brigadeiro 
Franco, 3662)

 Todo início de ano, o 
coletivo de professores 
deve garantir a participação 
da unidade no Conselho 
de Representantes do 
SISMMAC! Para isso, é 
preciso realizar eleições para 
escolha do profissional que 
será referência do Sindicato 
no local de trabalho.

ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTES:
DE 13 DE FEVEREIRO 
A 7 DE MARÇO



ATAQUE!

A ameaça da 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

A aposentadoria especial é ne-
cessária devido à profissão que é 
desgastante física e mentalmen-
te, além das situações precárias 
de trabalho, estresse e desvalo-
rização da profissão! Caso a nova 
proposta de Reforma da Previdên-
cia seja aprovada, esse direito será 
excluído e professores passarão a 
seguir a mesma regra para os tra-
balhadores em geral. 

A FARSA DO ROMBO  
NA PREVIDÊNCIA 
O principal argumento utilizado 
para justificar a necessidade de uma 
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Com a desculpa de tirar o país da crise econô-
mica, o governo Temer apresentou em 2016 
uma série de medidas que colocam em risco 

os direitos da classe trabalhadora. Entre elas, a pro-
posta da Reforma da Previdência.  

O governo deu continuidade ao projeto em ritmo 
acelerado e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
foi enviada ao Congresso Nacional em dezembro do 
ano passado. O atual governo tem pressa em ter-
minar a tramitação, pois quer que a proposta seja 
aprovada o mais rápido possível.

Mas como essa reforma da Previdência funcio-
naria e porque sua aprovação seria mais um gra-
ve ataque a todos os trabalhadores? A proposta é 
aumentar a idade mínima para aposentadoria para 
65 anos, estabelecer 49 anos de contribuição para o 
recebimento da aposentadoria integral e igualar os 
critérios exigidos para homens e mulheres.

Com 25 anos de contribuição, por exemplo, a apo-
sentadoria se estabelece em 76% da média salarial, 
aumentando 1% a cada ano a mais de contribuição.

Caso a PEC seja aprovada, os servidores que estão 
prestes a alcançar a aposentadoria terão que cumprir 
um “pedágio” de 50% do tempo que falta para atingir 
o novo tempo de contribuição exigido. No entanto, 
mesmo quem entra na regra de transição pode não 
receber o valor integral da aposentadoria.

 Já os mais jovens, além do acesso à aposenta-
doria ser dificultado, terão que começar a trabalhar 
mais cedo para alcançar a aposentadoria integral.

O QUE A REFORMA  
REPRESENTA PARA O MAGISTÉRIO?
A Reforma da Previdência acaba com a aposen-
tadoria especial para o magistério. Com o plano 
de previdência atual, professores que lecionam 
no ensino infantil, fundamental e médio podem 
se aposentar com 25 anos de contribuição e 50 
anos de idade para mulheres, e 30 de contribui-
ção e 55 de idade para homens. 
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Governo inventa mentiras 
para justificar uma medida 
que prejudica todos os 
trabalhadores

UNIÃO DOS TRABALHADORES!
 A única saída contra a ameaça da Reforma da Previdência é reforçar a 

mobilização da categoria e dos trabalhadores para barrar mais um ataque do 
governo federal. No 33º Congresso da CNTE, no qual o SISMMAC estava 
presente, foi lançado um indicativo de construção de Greve Nacional 
para o dia 15 de março. Devemos seguir firmes na luta por nenhum direito 
a menos e organizar uma grande GREVE GERAL! Juntos somos mais fortes! 

NA REGRA ATUAL:
- IDADE PARA SE 

APOSENTAR: 50 ANOS
TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO: 25 ANOS

COM A REFORMA  
DA PREVIDÊNCIA:

      IDADE PARA SE 
APOSENTAR: 74 ANOS

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO: 49 ANOS

42 anos

contribuição

17 anos

reforma é o suposto rombo nas 
contas da previdência que, segun-
do o governo, apresenta um défi-
cit todos os anos. Isso não passa 
de uma mentira! Na realidade, se 
o cálculo for feito como manda a 
Constituição Federal, o “rombo” se 
transforma em superávit.

Em setembro de 2016, o SIS-
MMAC, em conjunto com outros 
sindicatos, organizou um seminá-
rio sobre a Previdência. O objeti-
vo foi qualificar o debate sobre o 
assunto com mais profundidade e 
com o auxílio de especialistas. No 
próximo mês haverá outro semi-
nário da previdência com data 
ainda a confirmar. Quer saber 
como vai ficar a sua situação caso 
a Reforma seja aprovada? Então 
venha participar! A principal fer-
ramenta de luta é a informação! 

 Vamos analisar o caso de uma professora da rede com 42 anos de idade  
e 17 anos de contribuição, considerando a aposentadoria integral.


