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Frente Estadual Contra a Lei da Mordaça

No dia 15 de outubro, pela manhã, a praia de Copacabana foi cenário do ato público de lançamento da Frente Estadual contra a Lei da Mordaça, organizado pela Contee, Feteerj, Sepe-RJ e Sinpro-Rio. Leia na página 2
O 12º CONSINPRO
vem aí: 25 e 26 de
Novembro

Educação
Superior: CCT
Assinada
Reunidos em assembleia,
no dia 17 de setembro, no
auditório do Sinpro-Rio, os
professores e professoras
da
Educação
Superior
aprovaram a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT)
de 2016. Leia mais na
página 3.

O 12º Consinpro será realizado
nos dias 25 e 26 de novembro,
sexta-feira
e
sábado,
respectivamente. Acompanhe
as notícias pelo portal do
Sinpro-Rio e redes sociais, e
participe! Leia a programação
na página 4.

Reforma Estatutária é
aprovada no SINPRORIO
No sábado, 10 de setembro,
professores e professoras se
reuniram na sede do Sinpro-Rio
para realizar a Assembleia de
Reforma Estatutária. Leia mais
na página 2.

Dia do Professor
Os professores e as
professoras comemoraram
o Dia do Professor,
sábado, dia 15 de outubro,
junto com o Sindicato na
Roda de Samba do Tijuca
Tênis Clube. Leia mais na
página 3.

Assembleia de Prestação de Contas
Todos os professores e professoras filiados(as) estão convocados para a Assembleia Geral Ordinária de Prestação
de Contas, que se realizará no dia 21 de novembro, segunda-feira, às 18h, na sede do Sinpro-Rio (Rua Pedro Lessa,
nº 35, auditório, Centro, Rio de Janeiro).
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EDITORIAL

Ampliar a luta contra a PEC 241

Neste momento, é urgente
reagir à iniciativa mais antipovo
de todas, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC 241/16),
que coloca na Constituição
o congelamento por 20 anos
de investimentos em áreas
essenciais, como assistência
social, educação, saúde e
segurança.
A matéria já foi votada em
segundo turno na Câmara dos
Deputados. No Senado, a PEC

Assembleia
aprova reforma
estatutária do
Sinpro-Rio

recebeu uma nova designação
e agora se chama PEC 55. O
exame em primeiro turno no
Plenário do Senado deverá ser
em 29 de novembro e o segundo
turno em 13 de dezembro.
É hora de reforçarmos nossa
luta, nas ruas, nas redes sociais
e em todos os espaços, contra
essa possibilidade de desastre
nacional. A ideia de Temer é
fixar, a cada ano, limites de

Dia do Professor:
roda de samba
no Tijuca Tênis
Clube foi ponto
de encontro da
categoria

gastos, tendo como parâmetro
as despesas do ano anterior
corrigidas pelo IPCA, do IBGE.
Em uma década, por exemplo, a
educação teria perdido R$ 350
bilhões, se a medida estivesse
em vigor entre 2005 e 2015.
Na Saúde, a perda teria sido
de R$ 654 bilhões no mesmo
período, estima o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA). É inaceitável cortar
direitos sociais, enquanto se

preserva privilégios do sistema
financeiro.
Gradativamente, a população
começa a compreender o alto
grau de maldade presente
na PEC 241. Somente a
mobilização
da
sociedade
brasileira contra essa proposta
pode evitar sua aprovação.
NÃO À PEC 241!

Ato de lançamento da Frente Estadual
contra a lei da Mordaça

No sábado, 10 de setembro,
professores e professoras
se reuniram na sede do
Sinpro-Rio para realizar a
Assembleia de Reforma
Estatutária.
Todos os artigos do Estatuto
foram lidos e, quando havia
propostas de alteração,
adendo
ou
quaisquer
mudanças, a categoria
debatia e democraticamente
definia a nova redação. Leia
o novo estatuto no portal do
Sinpro-Rio.

Os professores e professoras
comemoraram a data no Dia
do Professor, sábado, 15 de
outubro, junto com o Sindicato,
na Roda de Samba do Tijuca
Tênis Clube. A festa, que iniciou
às 17 horas, transcorreu em
um clima de confraternização
e tranquilidade.

No dia 15 de outubro, pela manhã, a praia de Copacabana foi
cenário do ato público de lançamento da Frente Estadual contra
a Lei da Mordaça, organizado pela Contee, Feteerj, Sepe-RJ e
Sinpro-Rio.
A frente se posiciona contrária aos projetos de lei que instituem
o programa Escola sem Partido, à reforma do ensino médio,
instituída via medida provisória pelo governo de Michel Temer,
e à PEC 241, que congela os gastos do governo por 20 anos –
inclusive os da Educação e da Saúde.
Novos eventos serão organizados em breve. Acompanhe pelo
nosso portal.
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Aprovado reajuste de 9,91% para a
Educação Superior, em 2016
Reunidos em assembleia, no dia 17 de setembro, no auditório

do Sinpro-Rio, os professores e professoras da Educação Superior
aprovaram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2016, com:

- reajuste de 9,91% - sendo 5% a partir de abril/2016, sobre
o salário recebido no mês de março/2016, 3% em setembro e
1,91% em dezembro;
- abono de 3% em outubro já sobre o salário de setembro/2016;
- extensão da licença-maternidade em 60 dias (válido somente
para empresas cidadãs);
- extensão da licença-paternidade para 9 dias úteis;
- adequação da CCT aos cursos modulares e não semestrais;
- criação de uma comissão paritária para debater a questão de redução de carga horária;
- manutenção de todas as outras cláusulas sociais.
O acordo foi assinado em 07 de outubro.

O Quadro da Educação Superior
Convidamos você, professor(a),
a refletir conosco sobre a atual
situação da Educação Superior
no Brasil. Precisamos ampliar e
multiplicar o debate que envolve
a privatização das universidades
públicas, a aquisição das
universidades
privadas
por
grupos estrangeiros, a ausência
do Estado no que diz respeito à
regulamentação e fiscalização
da qualidade do ensino e à
desqualificação e precarização
da carreira docente.
Desde o início do segundo
semestre deste ano, parte da
sociedade brasileira, sobretudo
aquela que, de alguma forma,
se relaciona com a Educação
Superior, passou a conviver com
o senso comum de um noticiário
que tentou mudar o trato
com a questão da educação,
enfatizando o processo de
absorção, via Bolsa de Valores,
da Universidade Estácio de
Sá pelo grupo financeiroeducacional Kroton/Anhanguera.
Nesse contexto de notícias
sensacionalistas, a mídia foi
prolífera em manchetes que,
contraditoriamente, passaram a
tratar impunemente a educação
como
mercadoria.
Vejam
algumas
manchetes
mais
evidentes: “Negócio Superior:
gigante educacional” – O
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Globo – 02/07. “Ensino Superior
- Corrida por Fora: enquanto
Estácio e Kroton discutem fusão,
estrangeiros negociam compra de
universidades” – O Globo, 16/07.
Ou ainda, “Ser Educacional deve
preservar a marca Estácio: R$ 590
milhões é o valor anunciado para
o negócio relativo à aquisição da
porção nordeste da Estácio”.
Não é de se estranhar, portanto,
que um dos editoriais do mês
de julho de 2016 do jornal O
Globo, propriedade de uma das
famílias mais ricas do mundo,
tenha defendido a privatização
de
universidades,
visto
a
rentabilidade
absurda
desse
“negócio”. Para nós, professores
comprometidos com o movimento
dos trabalhadores, é urgente o
fortalecimento da luta pela criação
de marcos regulatórios eficientes
que inibam a expansão do setor
privado na Educação Superior,
que ocorre em nosso país
desde o regime militar, mas que,
agora, age de forma impune e
desenfreada, sem uma supervisão
e fiscalização completa. É comum
grupos nacionais e internacionais
envolvidos
em
transações
bilionárias, como a fusão em
passado recente das gigantes
Kroton e Anhanguera, com um
capital que beira 12 bilhões de
reais.

A ineficiência de regulação vem
permitindo, cada vez mais, que
negociações
de
instituições
superiores se transfiram para as
bolsas de valores, o que certamente
descaracteriza a função social e
pública da educação, esvaziando
o caráter estratégico da Educação
Superior, colocando em risco a
formação de toda uma geração
– principalmente dos segmentos
menos privilegiados da população,
clientes em potencial dessas
instituições e, sem dúvida, um
imenso potencial de mercado para
elas, através de programas de
governo como o FIES, PROUNI e
mesmo o PRONATEC.
Quando se pensa no quadro
conjuntural para esse setor, a
situação se revela muito mais
grave, não somente no trato em
relação às questões trabalhistas
quanto da própria estrutura
educacional. Hoje, os chamados
Fundos de Investimentos em
Educação – alocados em grandes
empresas
educacionais
–
contratam escritórios de advocacia
para intervenções com vistas à
sua “reestruturação”, tendo como
referência apenas a redução de
custos. Nesta história, apostando
na impunidade, empurram para a
esfera judicial as suas já robustas
dívidas trabalhistas e fiscais,
obviamente com cortes em relação

ao número de professores. Tudo
isto omitindo para a sociedade
que o setor privado detém cerca
de 75 a 80% das matrículas na
Educação Superior, o que lhes
assegura grande lucratividade.
Por tudo isso, não podemos
permitir
que
muitas
das
instituições de Educação Superior
do Brasil, especificamente, no
município do Rio de Janeiro,
insistam com a prática de não
cumprir,
rigorosamente,
com
o estabelecido em Acordos
e Convenções Coletivas de
Trabalho; de descontar e não
repassar ao INSS o percentual
relativo; de não depositar o
FGTS. Isso, companheiros(as),
sem falar na arbitrária redução
de carga horária, atendendo as
suas necessidades de lucro, em
prejuízo da qualidade do ensino e
da subsistência do professor.
O Sinpro-Rio, que completou
85 anos neste ano de 2016, tem
como princípio uma Educação
pública, gratuita, laica e de
qualidade em todos os níveis e que
desempenhe um papel estratégico
para o desenvolvimento e para a
soberania nacional, necessitando
de urgente atenção para que não
se torne, oficialmente, mercadoria
– objeto da ganância dos
especuladores.
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Sinpro-Rio comemora 50 programas de
rádio online

Escola do Professor
Início em 10/11: Curso “Renascimento - sua filosofia e sua
arte”
19/11: Curso “A inclusão de alunos com deficiência intelectual
e autismo na perspectiva do currículo funcional natural”
25 e 26/11: 12º Consinpro
26/11: Oficina “Afinal, quem é esse bebê? O trabalho com
crianças de 0 a 3 anos sob o olhar de Emmi Pikler”
03/12: Educação Ambiental “Pedagogia Mateira”
Módulo 3 - Metodologias em educação ambiental no ambiente formal

O Sinpro-Rio completou 50 programas de rádio online no ar e
comemorou com uma transmissão ao vivo, diretamente do
auditório do Sindicato.
O programa vai ao ar às sextas-feiras, pela Mundial News FM
(www.mundialnewsfm.com.br), das 14h às 16h. Ele também é
reprisado aos sábados das 16h às 18h.

Copap
11/11 • 10h • Palestra “A saúde da pele”
18/11 • 10h • Oficina “Pensando o Natal”
25/11 • 10h • Reunião de planejamento das atividades para
2017
02/12 • 10h • Feira de troca-troca
09/12 • 10h • Festa de confraternização

EXPEDIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Oswaldo Luis Cordeiro Teles
1º Vice-presidente
Afonso Celso Teixeira
2º Vice-presidente
Dilson Ribeiro da Silveira
1º Secretário
Marcelo Pereira
2º Secretário
João Jorge de Araújo Armênio
1º Tesoureiro
Antônio Rodrigues da Silva
2º Tesoureiro
Arnaldo Borba Júnior
Procurador
Elson Simões de Paiva
2ª Diretora do Jurídico
SEDE CENTRO

Rua Pedro Lessa, 35 • 2º, 3º e 5º andares
Tel. (21) 3262-3400
e-mail: sinpro-rio@sinpro-rio.org.br
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Fátima Rodrigues da Silva
Diretor de Organização Sindical
Helio de Oliveira Maia
1º Diretor de Comunicação
Marcio Franco Xavier Vieira
2ª Diretora de Comunicação
Marina Job V. de F. Espírito Santo
Diretora de Patrimônio
Leila dos Santos Azevedo
1ª Diretora de Educação e Cultura
Yara Maria Pereira
2ª Diretora de Educação e Cultura
Maria Marta de Andrade Cerqueira

CONSELHO FISCAL
Adalgisa Burity Silva
Fernando Luis Di Giorgio
João Paulo Câmara Chaves
Marcos Alexandre Souza Gomes
SUBSEDE • BARRA DA TIJUCA

Ricardo Carvalho de Faria
Wellington Freitas da Silva

DIRETORIA PLENA
Ana Cláudia de Souza Nogueira
André Luiz de Azevedo
Andrea Cristina Teodoro
Antônio César Pereira
Carlos Alberto Absalão de Souza
Deyse de Souza Coutinho
Eliza Barbosa de Souza Estevão
Fábio Rodrigo Conde
Fábio Tadeu de Macedo Santana
Glorya Ramos
Gustavo Henrique Cornélio
Helcio França Alvim Filho
Ireni Felizardo
Ivan Guimarães Proença
Jayram Saraiva Uchoa
José Carlos Madureira Siqueira

Av. das Américas, 5.777 • salas 202 e 208 a 211
Tels. (21) 2438-2457 • 2438-4109
e-mail: barra@sinpro-rio.org.br

Laio Lopes
Luciano Wilser da Costa Zarur
Luiz Henrique Rodrigues Bandeira
Marcelo Ferreira de Santanna
Márcio Antônio Guimarães Aguiar
Marco Túlio Paolino
Mário Maturo Coutinho
Neide Hanan
Orlando Falsett Filho
Patrícia D. M. A. Pereira
Paulo Roberto Gentil Leal
Solange José Dias
Valdeci Borges
Valéria Cristina Rezende Lobo
Valéria de Albuquerque
Vânia Siciliano Aieta
Luis Augusto Borges Leão
Dayse Soares de Oliveira
Fábio Emídio Linhares de Souza
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