
 A Prefeitura cedeu em segunda instância e será 
obrigada a pagar o retroativo das distorções de 
2001 para os aposentados e pensionistas com iso-
nomia e paridade.

No dia 18 de setembro, o processo retornou 
para a primeira instância, que irá agora encaminhar 
o cumprimento da sentença.  A Prefeitura não pode 
mais recorrer da decisão, mas ainda não há como 
informar quando o pagamento será feito.

Para tentar acelerar essa etapa, a direção do 

SISMMAC enviou em agosto um ofício para a Pre-
feitura, cobrando a realização de uma reunião e o 
repasse das planilhas de pagamento. Essa reunião 
já foi marcada e adiada algumas vezes. Se a admi-
nistração não cooperar, os documentos serão solici-
tados através da justiça. 

Fique atento! Assim que o Sindicato conseguir 
as planilhas de pagamento, os cálculos serão rea-
lizados junto com um contador, pois o valor a ser 
pago varia de servidor para servidor. 

Ação dos retroativos segue para cumprimento de sentença
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Quem te viu, quem te vê

Lições de um pioneiro da educação 
Gerson Sabino entrou com o primeiro concurso público e 

acompanhou o desenvolvimento da rede municipal de educação

Gerson entrou na rede quando havia apenas 
três escolas: Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Papa João 
XXIII e Herley Mehl (chamada na época de Isolda Schmid)

Há 51 anos, em maio de 1967, ingressou na rede 
municipal de educação de Curitiba a primeira tur-
ma de professores concursados. Gerson Sabino, 

hoje aposentado, conta que ele e outros 42 colegas des-
sa mesma turma acompanharam o desenvolvimento da 
rede municipal de educação, desde o momento em que 
existiam apenas três escolas municipais.

Gerson lembra com carinho dos desafios enfren-
tados na primeira unidade em que trabalhou. A Esco-
la Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ape-
lidada na época de “grupão”, foi criada para atender 
as crianças da primeira vila construída pela Compa-
nhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab).  “Nos 
idos de 1967, o professor de sala de aula era pau para 
toda obra e tinha que resolver as questões ligadas à 
relação do aluno com a escola e à relação da escola 
com a comunidade, que era muito carente”, conta. 

Muita coisa mudou em cinco décadas, a come-
çar pelo concurso público. Gerson recorda que a pri-
meira turma passou por prova escrita, oral e prática 
antes da nomeação. Além disso,  destaca o desen-
volvimento de atividades especializadas, como o 
trabalho de pedagogos e supervisores, para auxiliar 
no suporte ao professor que atua em sala de aula. 

LutA por direitos nA redemocrAtizAção
Sua trajetória também acompanha o desenvol-
vimento da organização sindical do magistério. 
Gerson foi filiado à Associação do Magistério Mu-
nicipal de Curitiba (AMMC), criada em 1979 e que 
se transformaria em SISMMAC em 1988, com o fim 
da ditadura militar. “Participamos de uma atividade 
representativa em uma época em que a palavra sin-
dicato não era muito comum”, destaca. 

Além do clima político, Gerson conta que, o 
quadro de professores era menor e as negocia-
ções com Prefeitura eram menos ativas do que 
hoje. “Mesmo assim, a AMMC trouxe uma conquis-
ta grande para o magistério em 1985, que foi o 
nosso primeiro estatuto, chamado de azulzinho”. 
É com orgulho que ele recorda da primeira eleição 
direta em que participou no início dos anos 1980, 
quando foi eleito para a direção da Escola Muni-
cipal Albert Schweitzer. “Havia cinco candidatos 
e eu fui o mais votado pelos professores em uma 
eleição direta, sem o envio de lista tríplice”.

Gerson trabalhou a maior parte do tempo 
em escolas da regional CIC, mas também passou 
pela escola Julia Amaral Di Lenna, no Barreirinha, 

e atuou como chefe de núcleo no Pinheirinho e 
Bairro Novo. Uma das memórias mais marcantes 
de sua carreira foi a organização de um sistema de 
transporte escolar para garantir que cerca de 1,2 
mil crianças da região do Tatuquara pudessem fre-
quentar aulas em outros bairros, enquanto escolas 
eram construídas na regional. “Eu sempre tive uma 
ligação muito grande, uma afinidade especial com 
as comunidades das regiões de periferia”, relembra.
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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

 Trocar experiências sobre como enfrentar os desafios da aposentadoria 
com qualidade de vida e continuar ativo na luta em defesa de direitos. 
É com esse objetivo que o SISMMAC promove o 5º Seminário de Aposentados 
e Pré-Aposentados. O evento acontece no dia 25 de outubro (quinta-feira), 
mesmo dia do tradicional encontro do Coletivo de Aposentados, a partir das 
8h30 na sede do Sindicato (Rua Nunes Machado, 1577, Rebouças).

O Seminário, que ocorre anualmente, tratá palestras e debates de 
temas relacionados à aposentadoria e à saúde física e mental. Confira a 
programação ao lado e faça sua inscrição pelo telefone 3225-6729 ou 
pelo site sismmac.org.br

8h30 às 10h
Análise de Conjuntura
Eliezer Mariano da 
Cunha  (Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Campinas) e Milena 
Martinez (UFPR)

10h às 10h30
O que é o Coletivo 
de Aposentados do 
SISMMAC

10h30 às 12h
Previdência Social/IPMC

12h às 13h30 
Almoço

13h30 às 14h
Momento Cultural

14h às 15h30
Envelhecimento saudável, 
com Elizabeth Piovezan 
(Instituto Alzheimer Brasil)

15h às 16h30
Saúde Quântica: Como 
mudar sua frequência e 
ter uma vida saudável - 
Teresinha Davet e 
Josenilce Bueno Lopes

16h30 às 17h
Coquetel e comemoração 
do Dia do Professor e 
dos aniversariantes

programação
5º seminário de Aposentados e pré-Aposentados acontece em outubro

O Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Curitiba (IPMC) está convo-

cando servidores aposentados e pensionistas 
para o censo previdenciário. A previsão é que 
o IPMC receba pessoalmente os aposentados 
entre os dias 15 de outubro e 15 de janeiro.

O principal objetivo do censo é atualizar e 
corrigir informações do cadastro, além de co-
letar impressão digital e registro fotográfico. 
Todos os convocados irão receber o aviso em 
casa, via Correios. De acordo com a Portaria nº 
905, os pagamentos poderão ser suspensos 
caso o servidor aposentado ou pensionista não 
compareça à reunião agendada sem justificati-
va, após duas convocações.

Em caso de doença grave que impeça 
locomoção, é possível enviar atestado ao 
IPMC para marcar outra data ou então soli-
citar o agendamento de uma visita. Em caso 
de viagem ou residência em outras cidades, 
é necessário enviar ao IPMC o Formulário de 
Atualização Cadastral preenchido com assi-
natura reconhecida, junto com cópia dos do-
cumentos autenticados.

documentos necessários
Documento de identificação com foto (RG, car-
teira de motorista e etc); CPF; comprovante de 
residência atualizado; certidão de nascimento, 
casamento ou escritura de união estável.

Aposentados são convocados para censo previdenciário dia da pessoa idosa é 
marco na luta por direitos

 No dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Na-
cional da Pessoa Idosa. A data homenageia o dia da 
publicação do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741), 
em 2003, e busca chamar a atenção da sociedade 
para a realidade vivida pelos idosos, que são a po-
pulação que mais cresce no Brasil hoje.

Ainda há muito a ser feito para que o Estatuto do 
Idoso seja realmente respeitado e efetivamente segui-
do por toda a sociedade. Por isso, o dia 1º de outubro 
é uma data de reflexão que relembra a importância de 
seguirmos firmes na luta para que a população idosa 
seja valorizada e tenha seus direitos garantidos!

Assembleias para eleição de delegados 
que representarão os aposentados

no Xii congresso do sismmAc

de outubro 
(QuintA-feirA)25

de novembro 
(QuArtA-feirA)7

 Serão eleitos 1 delegado para cada 3 
aposentados presentes nas assembleias.

Às 17h em primeira convocação e às 17h30 
em segunda convocação, na sede do SISMMAC 

(R Nunes Machado, 1577, Rebouças).


