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Quem te viu, quem te vê

Sempre em movimento 
Mesmo depois de aposentada, Adelane Vieira do Amaral se dedica aos 

assuntos de interesse do magistério e ainda participa de diversas atividades
Adelane também ensinava 

xadrez na escola e já formou 
alguns alunos campeões no esporteO início da carreira da professora 

Adelane Vieira do Amaral na 
rede municipal de ensino foi 

bem movimentado. Nascida no Rio 
de Janeiro, mudou-se para Curitiba 
em 1993 e, no mesmo ano, começou 
a dar aula na Escola Municipal Sidó-
nio Muralha e deu continuidade aos 
estudos de pedagogia. 

Além de ter que se acostumar 
com o novo lar, o clima e a cidade, 
Adelane se deparou com uma gran-
de dificuldade que chegou a afetar 
o ambiente de trabalho: a barreira 
cultural. “No começo foi muito difí-
cil lidar com a personalidade mais 
fechada do curitibano, inclusive no 
trabalho, onde tinha que me comu-
nicar com minhas colegas e pais de 

alunos”, lembra a professora. 
Já a relação de Adelane com os 

alunos sempre foi boa. A matéria 
que mais gostava de ensinar era 
ciências porque, segundo ela, era a 
disciplina que estava mais próxima 
do dia-a-dia das crianças. “As ques-
tões que as ciências abordam estão 
mais próximas da realidade dos alu-
nos, pois tem a ver com coisas que 
acontecem no próprio corpo e na 
natureza”, afirma. 

Fora da sala de aula, o compro-
misso com o magistério não termina-
va. Adelane participava bastante das 
atividades promovidas pelo SISMMAC 
e foi representante de escola nas reu-
niões do Conselho de Representantes 
no Sindicato. “Sempre achei impor-

tante se envolver nos assuntos de 
interesse da categoria”, diz.  

Adelane também procurava sem-
pre estar presente nas greves e atos 
organizados pelo SISMMAC. Para ela, a 
greve mais marcante foi contra a apro-
vação do pacotaço de Greca que acon-
teceu em 2017. “Não vou esquecer da 
truculência e da repressão policial que 
enfrentamos naquele dia”, lembra.   

Foi marcando presença nos even-
tos e mobilizações do Sindicato que 
Adelane descobriu o Coletivo de Apo-
sentados antes mesmo de alcançar a 
aposentadoria. Ela afirma que já re-
conhecia a importância de fazer parte 
do Coletivo assim que se aposentasse. 
“O convívio com outras pessoas, as 
discussões relevantes e estar sempre 

atualizada tornam a participação no 
Coletivo muito importante para mim”. 

Adelane se aposentou em 2009, 
mas ainda está na ativa em seu se-
gundo padrão na Escola Municipal 
Ditmar Brepohl. Além de continuar 
na sala de aula e participar do Coleti-
vo de Aposentados do SISMMAC, ela 
também pratica diversas atividades 
como yoga, dança, corridas e cursos. 
Segundo a professora, ela tem um 
grande grupo de amizades devido às 
atividades e ao estilo de vida dela. 
“Não gosto da monotonia, eu gosto 
mesmo é do fervo da cidade”.

O SISMMAC venceu a primeira ação que co-
brava o pagamento do retroativo das dis-
torções de 2001 e, agora, estamos em fase 

de execução. Cerca de 1380 professoras e profes-
sores que se aposentaram até 2003 serão bene-
ficiados. Uma nova ação já foi apresentada para 
cobrar o pagamento para os demais aposentados. 

No dia 13 de março, as professoras puderam 
conferir quanto têm a receber e esclarecer dúvidas 
sobre os próximos passos da execução. Caso você 
não tenha conseguido participar do encontro, en-

tre em contato conosco pelo telefone 3225-6729. 
É importante ressaltar que os valores passados 
ainda não contam com juros e correção monetária.

No dia 18 de março, o SISMMAC se reuniu 
com a PGM e o setor jurídico do IPMC para defi-
nir a forma de pagamento dos retroativos. Mais 
informações serão divulgadas no próximo en-
contro do Coletivo de Aposentados do SISMMAC, 
que será realizado no dia 28 de março, as 14h, 
na nova sede do Sindicato (Rua Nunes Machado, 
1644 – Rebouças).

Aposentadas podem conferir valor referente 
ao retroativo das distorções por telefone

construindo:
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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

ATUALIZE OS 
SEUS DADOS!

 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! 

www. 
sismmac.org.br/ 

atualizacao-
identificacao

A NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA COLOCA A 
APOSENTADORIA DOS TRABALHADORES EM RISCO

A única saída é a resistência!
 Assim como derrubamos o desmonte da previdência 

proposta pelo governo Temer, devemos intensificar 
novamente a nossa mobilização para lutar contra esse 
grave ataque. A resistência é o único caminho para 
enfrentar a retirada de direitos da classe trabalhadora 
que sustenta esse país! Firmes! 

CuritibaPREV de Greca
O regime de capitalização, que foi efetivado este ano no 
município com a implementação do CuritibaPREV, 
também é utilizado na Reforma da 
Previdência do presidente Jair Bolsonaro. 
Esse sistema é mais uma manobra 
para beneficiar previdências privadas 
oferecidas por grandes bancos. 

No dia 20 de fevereiro 
de 2019, o governo 
federal enviou 

ao Congresso uma nova 
proposta de Reforma da 
Previdência. Analisando 
as principais mudanças, 
não restam dúvidas de 
que o verdadeiro objetivo 
do projeto é reduzir a 
aposentadoria da classe 
trabalhadora e perdoar 
dívidas de grandes empresas 
com o INSS. 

Com a reforma fica 
praticamente impossível 
garantir o benefício 
da aposentadoria. Só a 
resistência dos trabalhadores 
pode barrar esse ataque!  

Confira os principais 
ataques da PEC que modifica 
o sistema de previdência: 

Professores 

É O FIM DA APOSENTADORIA 
ESPECIAL PARA PROFESSORES! 

60anos
Idade mínima para 

homens e mulheres

30anos
Tempo mínimo 
de contribuição

Idade mínima

Trabalhadores do 
setor privado e público 

62 para 
mulheres

65 para 
homens

 De acordo com a 
proposta, a idade 
mínima pode aumentar 
ainda mais quando a 
expectativa de vida 
dos brasileiros subir! 

Para alcançar 100% do 
benefício serão necessários

Tempo mínimo 
de contribuição:  

20 
anos

40 anos
de contribuição

Tempo de contribuição

 Com a reforma, a 
aposentadoria por 
tempo de contribuição 
deixa de existir!

Atualmente, para os servidores concursados e que 
tomaram posse a partir de 31 de dezembro de 2003, 
a média salarial é feita utilizando 80% das maiores 
contribuições desde julho de 1994 como base. Com a 
Reforma da Previdência, a média vai considerar todos os 
salários, até as menores contribuições registradas. 

Exemplo:
Média salarial para cálculo: R$3.000 

Tempo de contribuição: 25 anos, o que equivale 

a apenas 70% da aposentadoria integral. 

Valor da aposentadoria: R$2.100

A reforma vai diminuir 
a sua aposentadoria!  


