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mobilização em defesa da
Campanha Salarial 2017!
O momento é grave! Só a força de nossa mobilização é que pode mudar esse
quadro. A luta sindical é construída em muitas frentes, mas é na
Campanha Salarial que se dá a maior dessas lutas para os trabalhadores.
PÁGs. 6 E 7

Contra as
Reformas do Ensino
e da Previdência
PÁG. 4 e 5

15 de março
as escolas

Contas do Sinpro-Rio
apresentam saldo positivo

vão parar!
PÁG. 10

UERJ na luta contra o descaso do governo
FILIADO A

PÁG. 8 E 9

PÁG. 11

2

Jornal do Professor

l

Janeiro, fevereiro e março de 2017

www.sinpro-rio.org.br

Editorial
“O

que vai salvar o país é a Educação”.
Historicamente, essa frase nos
acompanha. No entanto, pouco foi feito na
história do Brasil, com exceção das conquistas
dos últimos anos, para a implementação
de uma Educação plena, democrática, para
todos, valorizando o seu principal agente: o
professor. A exemplo disso, destaca-se, nos
últimos 15 anos, um expressivo aumento
de instituições públicas de educação, que se
refletiu num crescimento do número de alunos
na educação superior, muito além daquele
registrado no período correspondente à
década de 20 até o início dos anos 2000.
Em pouco mais de uma década, houve
um otimismo em relação à democratização e
melhoria da Educação no país, mas tudo o que
foi conquistado está ameaçado. O famigerado
congelamento dos gastos públicos por 20
anos, a impiedosa Reforma da Previdência
Social e a Flexibilização das Leis Trabalhistas
trazem um cenário de precarização e de uma
Educação (MP746) voltada para o mercado,
desprezando a produção do conhecimento,
aprofundando a submissão externa, mão de
obra barata, isenta de senso crítico. Tudo isso
só favorece a classe dominante, associada ao
grande capital internacional, já beneficiada
com a redução dos direitos trabalhistas e
previdenciário. É o Estado Mínimo que os
conservadores históricos sempre almejaram.
No que diz respeito a nossa categoria,
saibam que professores(as) terão que
trabalhar, no mínimo, até os 65 anos de idade.
Isto só sinaliza que a frase histórica sobre a
salvação do país será totalmente enterrada

em curto espaço de tempo, se não nos
mobilizarmos e sensibilizarmos a sociedade
de que ou se continua melhorando o que foi
feito nos últimos anos, sem nenhum direito a
menos ou será o caos definitivo.
O novo cenário brasileiro, com todas
essas reformas, indica o caminho de
crescimento da crise social, da intolerância
e do preconceito. Vai chegar o momento
em que o trabalhador vai passar fome com
carteira assinada e os novos mercadores de
mão de obra, via terceirização, vão oferecer o
seu produto no mercado.
Esse quadro vai atingir em cheio a
Educação. Certamente, os trabalhadores
terão suas campanhas salariais marcadas
pela resistência de um patronato ainda
mais truculento. As empresas brasileiras
e estrangeiras que hoje controlam o setor
educacional vão tentar, a todo custo,
congelar salários e retirar direitos, dentro
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NOVO ESTATUTO SINPRO-RIO
REPRODUÇÃO

E

stá chegando às suas mãos o novo estatuto do nosso sindicato. Esta reforma
faz parte das propostas submetidas à categoria no pleito que elegeu a atual gestão. O novo estatuto representa a materialização de mais um compromisso nosso
perante a categoria.
Mas isso só não basta, pois não é só
mudando o estatuto que se transforma
um sindicato ou a sua política, mas, dialeticamente, para que isso se exerça, além
da vontade política, é fundamental que se
construam instrumentos mais democráticos. A perspectiva foi da construção de um
documento ágil, sem amarras autoritárias e
com flexibilidade bastante, para o exercício
da democracia sindical em toda a sua plenitude. É o que estamos fazendo.
O Sinpro-Rio está no rol dos mais antigos sindicatos organizados do país. Fundado na década de 1930, completou com
louvor, em 2016, 85 anos de existência. Seu
estatuto estava a demandar mudanças, até,
inclusive, para melhor se adequar aos processos de transformação do país, ao movimento social/sindical, ou até mesmo ao
novo perfil da própria categoria.
Para a construção do novo estatuto, formou-se uma comissão que, desde maio do
ano passado, trabalhou na perspectiva da
elaboração de um texto final que, após o
crivo jurídico, foi submetido à categoria, em
ocasiões nas quais se tentou dirimir as possíveis e naturais divergências.
A seguir, as alterações que, nas discussões, mereceram destaque:
modelo de gestão

Manutenção do ainda consagrado modelo
presidencialista, com um presidente, coadjuvado por dois vice-presidentes e seis secretarias: Geral, Finanças, Jurídica, Educação e
Cultura, Relações Políticas e Sindicais e Comunicação Sindical, que, reunidas, compõem
uma Diretoria Executiva;

l

diretoria plena

Peso político à Diretoria Plena, de acordo com o artigo 29: “O sindicato será administrado por uma Diretoria Plena, com
caráter deliberativo, a quem cabe tomar
as medidas necessárias ao bom funcionamento da entidade, à defesa dos interesses da categoria profissional e à conquista

l

organização e mobilização

Outra mudança de fundo nos remete, através do artigo 33, à organização e mobilização
da categoria, centradas em áreas de abrangência geográfica através de seis Regionais,
levando em consideração o arranjo urbano
da base de representação do sindicato;

l

Congresso

Outro marco importante como instrumento para o exercício da democracia no sindicato está no peso que o seu Congresso passou
a ter – através do artigo 11 − como instância
máxima. Pois através dele, além da ampliação do nível de participação da categoria,
passa a essa instância a própria reformulação estatutária, e não mais por assembleias,
como rezava o estatuto anterior;

l

processo eleitoral
l Quanto ao processo eleitoral, cabe-nos ain-

da destacar as mudanças que foram feitas no
corpo do antigo estatuto, que ocupava mais
da metade de seu conteúdo com eleições,
com cláusulas que iam a detalhes.
Capa do novo Estatuto Sinpro-Rio

Para a construção do novo
estatuto, formou-se uma
comissão que, desde maio do
ano passado, trabalhou na
perspectiva da elaboração de
um texto final
de novos direitos, respeitadas as deliberações congressuais, das assembleias e o
disposto neste estatuto”;
comissões
l Gestão política através de Comissões, con-

substanciado no artigo 30, alínea g: “Criar
comissões permanentes ou provisórias para
o trabalho político, sem caráter deliberativo, com vistas à elaboração, coordenação
ou execução de planos de ações específicas destinadas à implementação e desenvolvimento de políticas estabelecidas pela
diretoria do sindicato, especialmente para
assuntos relativos às questões de gênero,
etnia e juventude, bem como aos diferentes
níveis e modalidades de ensino”;

A questão democrática, no entanto, ficava arranhada, pois a comissão eleitoral
era escolhida pela própria diretoria do sindicato. O novo texto, artigo 55, ficou com
a seguinte redação: “Os procedimentos a
serem adotados para a realização das eleições deverão estar previstos em Regimento
Eleitoral próprio a ser aprovado na mesma
assembleia convocada para eleger a respectiva Comissão Eleitoral”.
Cumpre-nos, também, destacar a mudança do tempo de mandato das futuras
diretorias, de três para quatro anos, agora constante no novo estatuto, acompanhando a tendência que se observa nas
Confederações, Federações e maioria dos
demais sindicatos.
Por fim, destacamos que o Sinpro-Rio
passa por um processo de transformação, a
fim de adequar-se para as lutas e embates
diante do processo político por que passa
o país, consolidando-se como um sindicato profundamente inserido, solidariamente, no movimento dos trabalhadores. Para
isso, o novo estatuto está pronto e, como
um bom instrumento para o exercício da
prática política, sempre a serviço dos professores e professoras.
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Contra as Reformas
da Previdência e do Ensino
O

quadro comparativo apresentado abaixo nada tem de
propaganda. O que você vai ler é
o prenúncio de um triste futuro
para a população brasileira. Em
particular, você, professor, sobretudo você, professora, é quem
poderá ser mais prejudicado(a)
caso a reforma da Previdência seja
aprovada por um governo que
não tem a legitimidade das urnas.
As comparações abaixo trazem o contrário da propaganda
enganosa pela qual o governo tenta iludir o povo, afirmando que a
reforma da Previdência é benéfica.
A verdade é que um governo sem a legitimidade do voto
quer acabar com o que você tem
de mais legítimo, digno e merecido, o seu futuro.

A reforma quer acabar
com a Aposentadoria
Especial, na qual
a professora se
aposenta com 25 anos
de contribuição e o
professor com 30 anos.
Perceba como é a aposentadoria hoje e a catástrofe que
será amanhã, caso aprovem.
Será o fim da Previdência como
um direito social. Por exemplo, a
malfadada reforma ameaça com
o fim da Aposentadoria Especial,
na qual a professora se aposenta
com 25 anos de contribuição e o
professor com 30 anos.
Portanto, você perderá todo o
direito a se aposentar numa idade
razoável para aproveitar sua vida,
após árduos anos de trabalho.
Cenário péssimo, triste,
avassalador, mas como a maldade é flexível, acredite, a reforma
pode ser pior ainda: a idade mínima prevista para ambos os se-

TEMA

REGRA ATUAL

PROJETO GOVERNO TEMER

Idade mínima

Hoje, não há idade mínima. As professoras se
aposentam com 25 anos de contribuição e os
professores, com 30 anos de contribuição.

O professor e a professora só poderão se aposentar
com 65 anos de idade, podendo ser ampliada a idade,
conforme expectativa de vida da população.

Aposentadoria especial
da professora e do
professor com salário de
benefício integral.

A aposentadoria é concedida quando a soma
do tempo de contribuição + a idade atingir:
Professora – 80 anos / Professor – 90 anos.

Acaba com a aposentaria especial.

Cálculo do benefício
integral

Média de 80% dos maiores salários das
professoras e professores.

O professor e a professora só poderão se aposentar,
com benefício integral, com 65 anos de idade e 49
anos de contribuição.

Professoras

Aposentadoria
por idade

Pensão por morte

A professora se aposenta com 25 anos de
contribuição (usando o fator previdenciário)
ou quando a soma do tempo de contribuição
+ idade atingir 80 anos.
Mulheres: 15 anos de contribuição com 60
anos de idade.
Homens: 15 anos de contribuição com 65 anos
de idade.
100% do salário de benefício.

A professora se aposenta com 65 anos de idade e, no
mínimo, 25 anos de contribuição.
65 anos para homem e mulher com mínimo de 25
anos de contribuição.
50% do salário de benefício + 10% por dependente –
sem possibilidade de acumulação de aposentadoria e
pensão – e o reajuste será desvinculado do mínimo.
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Reforma do Ensino
Médio é um retorno
piorado à década de 90
O Jornal do Professor editou
entrevista de Daniel Cara à
revista Carta Capital. Na matéria
assinada por Renan Truffi, o
coordenador geral da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação,
explica como a inclusão do
ensino profissionalizante, dentre
as trajetórias possíveis aos
estudantes, durante o novo Ensino
Médio, vai empurrar os jovens
com menor renda para carreiras
de subemprego, enquanto que
os mais ricos poderão focar os
estudos nas áreas que desejam.
Mais do que isso, Cara alerta
para possíveis brechas que a
MP abre para que o governo
consiga privatizar parte do
percurso feito pelos estudantes
secundaristas. Leia aqui os
principais tópicos da entrevista
sobre a Reforma do Ensino
Médio, aprovada pelo Senado.
l

Esta é professora Maria
Ela tem 43 anos de idade e já contribuiu, durante 25
anos, à Previdência Social. Maria já pode aposentar-se
neste momento, com a aplicação do fator previdenciário.
Mas, caso a reforma da Previdência seja aprovada, a
professora Maria só poderá aposentar-se daqui a 22
anos, quando completará 65 anos de idade.

Este é o professor Rafael
Ele tem 30 anos e contribui à Previdência há seis anos.
De acordo com as regras atuais da Previdência, o
professor Rafael, se trabalhar mais 24 anos, poderá
se aposentar aos 54, levando em conta o fator
previdenciário.
Mas, se a reforma da Previdência passar, o professor
Rafael terá de contribuir mais 35 anos, completando 41 anos
de trabalho e 65 anos de idade, idade mínima prevista para
todos e todas.
Muito ruim, mas que pode ser ainda pior, pois a reforma prevê que a
idade mínima acompanhe o aumento da expectativa de vida.

xos é de 65 anos, mas ela pode
ser ampliada caso a expectativa
de vida do brasileiro aumente.
Ou seja, o governo ilegítimo
quer mesmo que a realidade seja
igualzinha às charges que aqui
ilustram nosso texto, com a idade
mínima da aposentadoria chegando aos 70 anos e até passando.... E quem confia nos números
de um governo que visa tão somente ao fim dos direitos sociais?
A nossa profissão é muito penosa, todos nós sabemos. E sentimos na pele a necessidade de que

sejam mantidos os nossos direitos
para uma aposentadoria digna.
Vamos nos mobilizar, vamos
discutir entre nós, com alunos,
com familiares e amigos sobre a
importância de não dilapidarem
o nosso futuro.
Esta reforma não pode passar. Estaremos todos de prontidão para lutar contra a retirada
de nossos direitos. Nada ainda
é concreto, basta que lutemos
lado a lado para derrubarmos
esse projeto maléfico para todos
os trabalhadores.

Vamos à luta!

Nenhum direito a menos!

Avaliação
A reforma do Ensino Médio é uma
antirreforma no sentido de que
ela acaba fazendo com que a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) – a MP altera
pontos da LDB e da Lei do Fundeb
– seja desconstituída naquilo
que se refere ao Ensino Médio e a
Educação Profissional, estabelece
uma bagunça e faz com que os
estudantes sejam divididos entre
aqueles que vão ter acesso a um
ensino propedêutico e aqueles
que vão ter acesso a um ensino
técnico de baixa qualidade.
Temer teve a coragem ou
a pachorra de assumir isso
quando ele assina que na época
dele a educação se dividia
entre clássico e científico,
que eram dois caminhos

que geravam uma educação
incompleta. Então essa MP, em
termos de alteração da LDB, é
extremamente preocupante.
Em relação ao que ela altera
no Fundeb, é mais preocupante.
A conquista do Fundeb foi,
ainda que de forma insuficiente,
financiar desde a matrícula na
creche até a matrícula no Ensino
Médio. Como a MP altera o
Fundeb e reconcentra os recursos
no Ensino Médio, o resultado
é que a Educação Infantil,
creche e pré-escola, vai ficar
prejudicada e os governadores,
responsáveis pelo Ensino
Médio, vão ser beneficiados
contra a posição dos prefeitos.
Agora, o ponto concreto é que
a maior demanda da sociedade
hoje é exatamente por creche.
Então é uma MP que concentra
recursos do Ensino Médio,
retomando a visão do Paulo
Renato [ex-ministro da Educação
de Fernando Henrique Cardoso],
de que é preciso focalizar as ações
educacionais em algumas etapas
da educação, no caso dele foi o
Ensino Fundamental.
PRIVATIZACÃO DO ENSINO
Como o governo não pode
reproduzir o Fies por conta da PEC
241, o que vai ser feito? Ele vai
dar às instituições privadas, como
Unip, Uninove e grupo Estácio, o
direito de ofertarem trajetórias
de profissionalização de um
ano e meio. E aí vão fazer essas
trajetórias de profissionalização
contabilizando créditos para o
Ensino Superior, isso é o jogo
daquela questão dos créditos da
Medida Provisória. Essa será uma
privatização mais evidente.

Aqui link com a íntegra da entrevista:
http://www.cartacapital.com.br/educacao/reforma-doensino-medio-e-um-retorno-piorado-a-decada-de-1990
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Educação
Superior
P

rofessor(a), o momento é
grave! Só a força de nossa
mobilização é que pode mudar
esse quadro. Por trás do discurso patronal, enaltecendo o setor
privado da Educação Superior,
se escondem práticas conservadoras comuns a todas as IES e o
descumprimento da lei, quando
do trato com seus profissionais.
E, na hora do nosso reajuste
salarial, aparece o velho e carcomido discurso de que “a crise
não tem fim”, “a inadimplência dos alunos é grande”, “falta
apoio das políticas governamentais”. Armadilha pronta para
dificultar o reajuste dos nossos
salários e “justificar” o descumprimento legal, notadamente
nas questões trabalhistas.
O que é mais contraditório:
segundo dados do MEC, cerca de 40% do orçamento dos
grupos educacionais são provenientes de recursos públicos,
frutos das isenções fiscais e de

financiamentos obtidos por
meio do FIES.
O resultado da Educação tratada como mercadoria é, além
do descumprimento da legislação trabalhista, um ensino pasteurizado, uma EAD trivializada,
oferecendo aos estudantes, em
grande parte de baixa renda, um
ensino que não encontra eco nas
universidades públicas.
Está claro que estamos lidando com um modelo viciado
e baseado numa brutal exploração quando se trata de relações de trabalho.
As campanhas salariais,
que se renovam a cada ano, são
os espaços de luta dos professores pelos seus direitos.
Não podemos negar que
os fatos políticos não sinalizam
a nosso favor, mas não vamos
abrir mão de direitos e conquistas históricas e muito menos de
nossa organização, enquanto
classe trabalhadora.

RELEMBRE AS PRINCIPAIS BANDEIRAS
DE LUTA JÁ APROVADAS PELA CATEGORIA!
INCLUSÃO DOS SUPERVISORES, PESQUISADORES,
ORIENTADORES E COORDENADORES NA
ABRANGÊNCIA DA CONVENÇÃO
MULTA NA HIPÓTESE DE ATRASO NO
PAGAMENTO DO SALÁRIO E PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS DA
LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME
ESTABELECIDO NA LEI 11770/2008

ASSEMBLEIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

18deMARÇO 14 HORAS
l

SEDE CENTRO, RUA PEDRO LESSA, 35, 2º ANDAR

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS DE PAUTA
(DATA BASE EM ABRIL)
CCT/ACT

DATA

HORÁRIO

LOCAL

CULTURA INGLESA

17/03 – 6ª feira

17H30

SEDE CENTRO

IBEU

17/03 – 6ª feira

17H30

SEDE CENTRO

EDUCAÇÃO
BÁSICA

18/03 – sábado

10H

SEDE CENTRO

EDUCAÇÃO
SUPERIOR

18/03 – sábado

14H

SEDE CENTRO

ALIANÇA
FRANCESA

18/03 – sábado

13H

SEDE CENTRO

CHAMADA DA ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DA BASE ESTENDIDA
(DATA BASE EM MAIO)
CCT/ACT
EDUC. BÁSICA
BASE ESTENDIDA

DATA

HORÁRIO

LOCAL

01/04 - sábado

10H

SUBSEDE DE CAMPO GRANDE
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RELEMBRE AS PRINCIPAIS
BANDEIRAS DE LUTA
JÁ APROVADAS PELA
CATEGORIA!
EQUIPARAÇÃO
SALARIAL
VALORIZAÇÃO
DO PISO SALARIAL
CALENDÁRIO
UNIFICADO
ADICIONAL DE
APRIMORAMENTO
ACADÊMICO
LIMITAÇÃO DO
NÚMERO DE ALUNOS
POR TURMA
EXTENSÃO DA LICENÇA
MATERNIDADE
PARA 6 MESES

Educação BÁSICA
ASSEMBLEIA DA EDUCAÇÃO básica

C

ertamente, a luta sindical é
construída em muitas frentes, mas é na Campanha Salarial
que se dá a maior dessas lutas
para os trabalhadores. É nela que
discutimos, além da fundamental questão salarial, as condições
de trabalho da categoria, a manutenção das cláusulas sociais
consideradas históricas, as novas
conquistas e a ampliação de direitos, materializadas nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT).
Os embates em defesa da CCT
são travados nas negociações
com o patronato e, muitas vezes,
à exaustão. E é nesse momento
que o enfrentamento torna-se
mais forte, exigindo da base da
categoria um envolvimento e
participação ainda maiores.
Assim, como nos anos anteriores, deverão estar nos discursos patronais: a crise finan-
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ceira do país, a inadimplência e
a alegação da manutenção dos
empregos dos professores, que
só seria possível com retirada ou
flexibilização de direitos.
piso salarial

Velhos e conhecidos discursos de
décadas que levaram, por exemplo, aos imorais pisos salariais
pagos por esses senhores nas
escolas do município do Rio de
Janeiro. Uma afronta ao principal
patrimônio das escolas - o professor - na medida em que são
públicos os sucessivos aumentos nas mensalidades escolares,
sempre acima da inflação.
Contra essa famigerada prática

dos donos de escola, a palavra
de ordem é mobilização! É com
ela que iniciaremos a luta pelo
aumento do valor do piso, a equiparação salarial e uma justa valorização por aprimoramento acadêmico. Afinal, só um lado está
ganhando com nossa formação,
cada vez mais exigida pelas escolas: elas mesmas! Usam nossos títulos para a autopromoção junto
às famílias e à sociedade na hora
de vender a matrícula, sem pagar
nada a mais pelas nossas especializações. Um ótimo negócio!
Nossas assembleias de pauta estão se aproximando. É nelas
que construiremos as reivindicações para a nossa campanha.

Destacamos algumas bandeiras
de lutas já consagradas pela categoria e que serão novamente
apresentadas nessas assembleias. E se a palavra de ordem é
mobilização, temos de nos unificar em torno dessas bandeiras
com a nossa maciça presença,
nesses momentos. Fazer grupos
de discussão nas escolas, envolvendo o conjunto da categoria
e ampliar essa discussão com
nossos colegas coordenadores,
supervisores e orientadores, na
medida em que ocupam função
pedagógica e que, por essa razão, também devem ser abrangidos pela nossa CCT, torna-se
fundamental na estratégia de
enfrentamento.

Vamos
à luta!
Nenhum
direito
a menos!
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SALDO POSITIVO

Prestação de contas do Sindicato
apresenta superávit
O Sinpro-Rio realizou, no dia 21 de novembro de 2016, sua Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas de
2015 e de Previsão Orçamentária para 2017, a última neste formato, já que o novo Estatuto da entidade – aprovado
em assembleia, no dia 10 de setembro de 2016 – prevê a realização da assembleia de prestação de contas em junho
do ano seguinte e da previsão orçamentária em novembro do ano anterior.

A

pós cumpridos quase dois
terços de mandato da
atual gestão, que se encerra
em agosto próximo, sabemos
que você, criticamente, sempre nos acompanhou. E, por
isso mesmo, é testemunha do
esforço que vimos fazendo
no sentido da implantação
de medidas estruturantes e
saneadoras das finanças do
nosso sindicato; naturalmente, sem comprometer os recursos destinados à luta em
defesa da categoria.
É o que continuamos a fazer.
Na assembleia de prestação
de contas de novembro de 2016,
ainda de acordo com o antigo
estatuto, tivemos nossas contas
aprovadas com superávit.
adesão da categoria

Tudo isso resultante do esforço
político focado na contenção
de gastos, aliada a uma política
de aumento da arrecadação. O
que se fez com êxito, através da
cobrança de dívidas antigas de
muitas escolas e universidades,
velhas devedoras, até mesmo
pela inércia do próprio sindicato. Entendemos que tudo isto
só foi possível a partir da adesão
da categoria, expressa num significativo aumento da quantidade de novas sindicalizações.
Os números podem ser
constatados no gráfico a nas tabelas a seguir.

GRÁFICO COMPARATIVO RECEITAS versus DESPESAS (ANO 2015)
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(REF.: ANO 2015)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO (REF.: ANO 2015)

RUBRICA

RECEITAS

1- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

2.398.454,24

28,09%

2- MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

2.320.051,38

27,17%

3- ASSISTENCIAL/NEGOCIALw

1.792.431,68

20,99%

753.803,60

8,83%

5- JURÍDICO REPASSE

722.995,35

8,47%

6- ESCOLA DO PROFESSOR

418.851,71

4,91%

30.785,30

0,36%

RUBRICA
DESPESAS ADMINIST.PATRIM.FINANÇAS
DESPESAS GERAIS – APOIO E MANUTENÇÕES
DIRETORIA
SUBSEDE CPO GRANDE
SUBSEDE BARRA
SUBSEDE FAZ.MINEIRA
ESCOLA DO PROFESSOR
COPAP
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO
POLÍTICA SINDICAL
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES
DESPESAS FINANC/TRIBUTÁRIAS
ANULAÇÃO DE RECEITAS

101.484,60

1,19%

8.538.857,86

100%

4- RENDA EXTRAORDINÁRIA
(TAXAS/COBR.JUDICIAL/OUTRAS RECEITAS)

7- COPAP
8- RECEITAS FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA

%

RECEITAS
1.062.931,14
698.613,48
748.894,18
251.865,99
198.495,96
53.232,03
520.160,30
58.155,33
2.132.473,02
55.631,88
120.345,84
95.588,54
61.463,17

%
12,45%
8,18%
8,77%
2,95%
2,32%
0,62%
6,09%
0,68%
24,98%
0,65%
1,41%
1,12%
0,72%

TOTAL DA DESPESA

6.057.850,86

70,94%

SUPERÁVIT VERIFICADO

2.481.007,00

29,06%
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017
RUBRICA

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2017

A

inda na assembleia de 21
de novembro de 2016, após
a aprovação das contas relativas ao ano de 2015, passou-se
à apreciação da Proposta Orçamentária para o ano, já em curso, de 2017. Proposta que, após
amplas discussões, foi submetida à apreciação da Assembleia
e aprovada por unanimidade.
Foi um crédito de confiança na
diretoria do Sindicato, mesmo
em se considerando o quadro
de incertezas político-financei-

ras por que passa o país.
Esse nível de confiança é
que nos permitiu alavancar a
construção desta proposta. Realista, mas ousada, na perspectiva
de preparar o Sinpro-Rio para os
embates, não só diante da truculência patronal e dos demais
enfrentamentos relativos à prática política, como também para
o exercício sindical em defesa da
categoria que representamos.
A seguir, apresentamos os
números para a sua apreciação.

RECEITAS

1- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

2.600.000,00

32,66%

2- MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

2.400.000,00

30,15%

3- ASSISTENCIAL/NEGOCIAL

1.600.000,00

20,10%

4- RENDA EXTRAORDINÁRIA
(TAXAS/COBR.JUDICIAIS/OUTRAS RECEITAS)

560.000,00

7,04%

5- JURÍDICO REPASSE

180.000,00

2,26%

6- ESCOLA DO PROFESSOR

400.000,00

5,03%

7- RECEITAS FINANCEIRAS

220.000,00

2,76%

7.960.000,00

100%

TOTAL DA RECEITA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017
RUBRICA
DESPESAS ADMINIST.PATRIM.FINANÇAS

RECEITAS
1.611.887,63

%
20,25%

996.506,55

12,52%

1.103.763,39

13,87%

SUBSEDE CPO GRANDE

288.250,21

3,62%

SUBSEDE BARRA

235.191.43

2,95%

SUBSEDE FAZ.MINEIRA

79.389,08

1,00%

ESCOLA DO PROFESSOR

489.484,93

6,15%

10.000,00

0,13%

1.663.289,78

20,90%

POLÍTICA SINDICAL

310.000,00

3,89%

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES

282.728,11

3,55%

DESPESAS FINANC/TRIBUTÁRIAS

148.734,60

1,87%

ANULAÇÃO DE RECEITAS

300.000,00

3,77%

PAGAMENTO DE DÍVIDA

410.000,00

5,15%

7.924.816,31

99,61%

30.774,29

0,39%

DESPESAS GERAIS – APOIO E MANUTENÇÃO
DIRETORIA

COPAP
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO

TOTAL DA DESPESA
SUPERÁVIT VERIFICADO

12º Consinpro aborda a resistência frente aos ataques
à democracia e aos direitos dos(as) trabalhadores(as)
l O tema do 12º Consinpro,
“Fortalecer o Sindicato para
defender a democracia e impedir
a retirada de direitos”, é o vetor
para as lutas de 2017. Realizado
pelo Sinpro-Rio em novembro
último, em sua sede, o 12º
Congresso da entidade abordou,
na abertura, a conjuntura
educacional. Muito elogiados
por delegados e delegadas,
participaram dela os professores
Fátima Aparecida da Silva, da
CNTE; Gilson Luiz Reis, da CONTEE;
Valter Pomar, da UFABC; e Luís
Edmundo Vargas de Aguiar, do
Capes/MEC. Foram debatidas,
ainda, as reformas trabalhista e

previdenciária, com os advogados
Rita de Cássia Cortez e Marcelo
Davidovich, que falaram sobre
os projetos em tramitação no
Congresso e os possíveis danos
aos trabalhadores(as).
O Consinpro foi um sucesso.
Reuniu mais de 150 delegados
eleitos nas escolas, que
acompanharam as discussões
durante três dias e aprovaram
uma série de encaminhamentos
importantes para as lutas de 2017!
As mesas de debate podem
ser vistas nos vídeos gravados
durante o evento e estão
disponíveis no site e no facebook
do sindicato.

%
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15 DE MARÇO
Dia Nacional
de Paralisação
A

CNTE, confederação dos
educadores do setor público, aprovou, no seu congresso, o indicativo de GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
para o dia 15 de março.
A CONTEE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos Privados
de Ensino, está indicando o dia
15 DE MARÇO como DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO DA
EDUCAÇÃO.
A diretoria do Sinpro-Rio,
reunida em 30 de janeiro, deci-

reprodução

diu que, no dia 8 de março, haverá um amplo debate sobre a mobilização para a paralisação geral
dos professores em 15 de março.
A mobilização dos educadores do Brasil conta como principais reivindicações:
l Não à Reforma da Previdência

do governo golpista!
l Não à Medida Provisória 746
- Reforma do Ensino Médio!
l Contra a Lei da Mordaça!
l Por reajustes salariais dignos!
l Nenhum direito a menos!

08

de março

Venha discutir a paralisação
Sede do Sinpro-Rio - 08/03, 18h30

Nota de falecimento
Márcio Guimarães AguiaR = 2017
l Dia

7 de fevereiro, o SinproRio e a Educação amanheceram
tristes pela perda do nosso querido
companheiro, amigo Márcio
Guimarães Aguiar. Brilhante
professor de Geografia, Márcio deixa
esposa, dois filhos e um imenso
legado à Educação.
Márcio era um professor dedicado,
solidário, fraterno e um grande
lutador pela Educação e pelas
causas democráticas e da justiça
social, tendo atuado como
militante e, posteriormente, diretor,

principalmente, na região da
Leopoldina, pelo Sinpro-Rio e SEPE-RJ.
Atualmente lecionando no Colégio
Pio XII e, na rede pública, na EM. Maria
Baptistina D.T Lott, e CE. Olga Benário
Prestes, Márcio Aguiar sindicalizou-se
no Sinpro-Rio em agosto de 1987.
Portanto, há 30 anos o nosso sindicato
teve a honra de ter o professor Márcio
em seu quadro de sindicalizados e,
desde 2014, como diretor.
À família, os profundos sentimentos
de toda a diretoria do Sinpro-Rio.

foto divulgação

www.sinpro-rio.org.br
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Governo estadual
nega-se a manter a UERJ
em funcionamento

fotoS: américo vermelho

palavra “não” tem sido a
mais praticada pelo governo
em relação à UERJ – Universidade
Estadual do Rio de Janeiro. Com
isso, trabalhadores da universidade não tiveram alternativa a não
ser deflagrar greve, pois a instituição vem sendo sucateada, sem
qualquer repasse de recursos.

Aqui, alguns dos “não”
que o governo estadual
vem destinando à UERJ:

Não

pagamento regular
das bolsas permanência aos estudantes
do sistema de reserva de vagas (cotistas)
e o não pagamento regular das demais
bolsas estudantis;

Não repasse das verbas de

manutenção/custeio para a UERJ;

Não pagamento regular dos salários

aos servidores docentes e técnicoadministrativos – ativos e inativos –,
assim como o 13º salário/2016.

Não pagamento de todas as bolsas

estudantis, inviabilizando o retorno dos
estudantes às aulas, por incapacidade de
custear sua alimentação e transporte.
Em razão de tanto “não”, a sociedade tem dito “sim” à luta dos
trabalhadores da universidade.
Professores, alunos, técnicos administrativos, artistas, intelectuais
e representantes das mais diversas categorias têm participado de
várias manifestações, cobrando
do governo estadual uma solução a crise criada pelo próprio,
que coloca em risco a sobrevivência da entidade. Abraço com
milhares de pessoas, passeatas e

assembleias têm sido a rotina dos
trabalhadores da universidade.
Nas manifestações, os trabalhadores já se apresentaram vestidos de preto, em sinal de luto
pelo descaso governamental. A
professora do Departamento de
Ciências Humanas, Joana Bahia,
ressaltou ao informativo Brasil
247 que "o luto presente nesse
manifesto é importante para pensarmos o quanto a UERJ é pujante
como patrimônio histórico e cul-

tural do nosso estado, sua contribuição para o desenvolvimento
econômico e social do território
fluminense e sua potência no plano da educação nacional".
UERJ DE LUTO

Já para o diretor do Departamento Cultural da universidade, Ricardo Lima, "a UERJ está de luto pela
ameaça que lhe querem imputar
e também pela condenação à
morte de uma sociedade que se

encontra privada de seus direitos
fundamentais de cidadania e democracia. Lutamos para dar continuidade ao projeto de transformar pessoas em cidadãos".
A coordenadora de Estudos
Estratégicos e Desenvolvimento
da instituição, Tatiane Alves, declarou que "essa é a forma que encontramos de dizer que, embora seja
dolorosa a agonia imposta à UERJ,
pela força de um governo que não
vê a educação pública como prioridade, nós estamos vivos, ativos e
lutando para evitar que seja dado
um golpe fatal no futuro do estado do Rio de Janeiro". Uma passeata que saiu do Largo do Machado
e seguiu até o Palácio Guanabara
foi a outra forma que os trabalhadores encontraram para que seus
brados chegassem aos ouvidos do
governador Pezão.
Até o fechamento desta edição, não foi sinalizado pelo governo do Estado qualquer iniciativa
que contribuísse para o fim da crise.
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Escola do Professor
reprodução

H

á 16 anos, o Sinpro-Rio também atua junto à categoria
através de cursos, seminários,
eventos e outras atividades, pela
via de sua Secretaria de Educação
e Cultura, materializada na “Escola do Professor”. Para o primeiro
semestre de 2017, chegam, agora, às suas mãos, a programação
e calendários de eventos.
Destacamos que no “guia de
programação” da Escola do professor, todo ano, há um homenageado. Para o guia dos próximos seis meses, será a vez do
escritor Lima Barreto, autor de
“Triste Fim de Policarpo Quaresma” e “Recordações do Escrivão
Isaías Caminha”, entre outras
obras. Um escritor que, em boa
hora, será homenageado este
ano na próxima FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty.
Quanto aos cursos, daremos
prosseguimento aos tradicionais cursos de idiomas, que têm
a maioria dos inscritos composta por professores aposentados.
Nos demais cursos, a maioria
dos participantes é composta
por professores e professoras

Calendário

Escola do Professor
março
14 Início da Oficina Literária
“Criação de textos literários poemas, contos e crônicas”
15 início da oficina de artesanato
“Técnicas em madeira e tecido
aplicadas à decoração”
18 Diálogo Vivencial
“Deficiências, Doenças,
Síndromes ou Diferenças? É
possível incluí-las na Escola?”
25 Roda de conversa “Tecendo
fios curriculares – experiências
negras, lutas antirracistas e
chão de escola”
27 Oficina de Comunicação
“Monopolização/
democratização dos meios de
comunicação no Brasil”

Visitas a fortes em
Niterói e Petrópolis e
homenagem ao escritor
Lima Barreto serão
algumas das iniciativas
da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
Na perspectiva do atendimento direto aos professores, a
Escola do Professor também abre
espaço para propostas de palestras, a exemplo do professor

Luan Ghezzi, que propôs o evento “Curiosidades que você sempre teve sobre Astronomia, mas
nunca conheceu um astrônomo
para perguntar”, palestra realizada com sucesso de público.
Quanto aos grandes debates promovidos pelo sindicato,
destacamos o tema Reforma do
Ensino Médio, em sintonia com
a luta da categoria diante do retrocesso da Medida Provisória
746, que vem sendo defendida
pelo atual governo.
Mas nem tudo que a “Escola do Professor” promove é feito
nas dependências do sindicato.
Através do SindTour, estão programados passeios turísticos. Temos, ainda, as atividades programadas pela Copap – Comissão
de Aposentados e Pensionistas
do sindicato. Para este semestre,
estão previstas visitas aos Fortes
de Niterói e a Petrópolis.
Professor, utilize seu guia de
programação da “Escola do Professor e Copap”, inscreva-se nos
eventos de seu interesse e boa
viagem rumo ao infinito mundo
da informação.

29 Palestra “Astronomia - A busca
de vida no universo”

Copap

ABRIL

10 Organização e Planejamento:
Abertura do Calendário de
Eventos para 2017
17 Mulheres de Luta
24 Seminário da Copap
Dia Internacional da Mulher
31 Paquetá

01Oficina “1, 2, 3 conte outra vez Conceito de número, contagem e
escrita na Educação Infantil”
08 Oficina “Avaliação na Educação
Infantil - Os relatórios como
ferramenta de reflexão e formação
no cotidiano escolar”
08 Um passeio pelos Fortes e
Fortalezas de Niterói
10 Seminário “Ensino Médio, para
quê e para quem?”
10 Início do curso “Produção
textual - Modos de organização
do discurso: o texto dissertativoargumentativo”.

Informações e inscrições:
3262-3440 / escola@sinpro-rio.rg.br

março

divulgação

Professor(a), retire
seu Kit Agenda 2017
em uma das sedes.
O Sinpro-Rio ainda
disponibiliza a agenda 2017
e kit para a distribuição
aos filados e filiadas. Além
da tradicional agenda,
um kit composto por uma
garrafinha de água dobrável,
uma caneta e um marcador
de livro do seu sindicato
estão à disposição de quem
ainda não retirou.
Se você ainda não recebeu
o seu kit, professor/a
associado/a, retire-o na Sede
Centro (Rua Pedro Lessa, 35,
2º andar) ou nas subsedes
Campo Grande (R. Manaí,
180) e Barra da Tijuca (Av.
das Américas, 5.777, salas
208 a 211).

Veja aqui

a versão online do
Jornal do Professor.

ABRIL
06 Aniversariantes do 1º
quadrimestre de 2017 (janeiro/
fevereiro/ março/ abril). Club
Municipal, Tijuca - Rua Haddock Lobo.
18 Semana da Voz
28 Organização e Planejamento
da Copap

Posicione o celular sobre o QR Code
(necessário ter o leitor de QRcode
instalado no celular).

Informações e inscrições:
3262-3400 (Andrea, Aline ou Jane)
copapeventos@sinpro-rio.org.br

Ou acesse o site
www.sinpro-rio.org.br

