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Editorial

Mobilização e organização
Ética, transparência, democracia,
participação e luta. Esses foram os princípios
assumidos pela atual gestão, iniciada no
final de 2014. Ao longo desses três anos
de mandato, procuramos honrar esses
compromissos.
Assumimos um sindicato com milhões
em dívidas. Adotamos as medidas
necessárias para sanear as contas do
Sindicato e, hoje, conforme o balanço
apresentado na página 3, deste jornal,
as contas da entidade encontram-se
equilibradas. Encerraremos este mandato
com as contas em dia e com superávit.
A esperada reforma estatutária foi realizada
com êxito, materializando o processo de
democratização das instâncias de decisão
coletiva da nossa entidade. Com isto, o
congresso passa a ser a instância maior de
deliberação do Sindicato.
A Comissão Eleitoral, órgão que dirige as
eleições da entidade, agora, é eleita em
assembleia geral e não mais indicada
pela própria diretoria. As Regionais foram
fortalecidas no novo estatuto, assegurando
maior vínculo do Sindicato com a sua base de
representação.

Fizemos um número
incontável de visitas às
escolas, mantendo um
diálogo constante com a
categoria, o que fortaleceu
o vínculo da entidade
com a sua base.
Fizemos um número incontável de visitas às
escolas, mantendo um diálogo constante com
a categoria, o que fortaleceu o vínculo da
entidade com a sua base, possibilitando a sua
maior mobilização e capacidade de luta. Com
isso, nos seis primeiros meses de mandato,
foram feitas quase duas mil sindicalizações e
retorno de antigos filiados.
Os meios de comunicação foram dinamizados.
O site do Sinpro-Rio recebe, hoje, entre 700 e 900
acessos por dia, a página do Facebook saltou

de cerca de 850 internautas em 2014, para
quase 5.500 seguidores, em junho de 2017. O
Programa Rádio Sinpro-Rio, que vai ao ar todas
as segundas-feiras, das 14h às 16h, permite que
a categoria acompanhe o noticiário do Sindicato,
ao vivo, pelo site da Rádio Mundial News FM,
nossa parceira, e pelo Facebook do Sindicato.
A produção de vídeos institucionais permitiu
explorar novos meios de comunicação, atingindo
milhares de professores.

Rádio Sinpro-Rio, o
programa permite que a
categoria acompanhe o
noticiário do Sindicato, ao
vivo. Vídeos institucionais
alcançam milhares de
professores.
Resgatamos a homenagem aos Mestres/
as. Professores/as de grande destaque na
categoria são homenageados por ocasião da
passagem do Dia do Mestre, todos os anos.
Valorizamos o papel da Professora. O mês de
março, mês em que, no dia 8, se comemora
o Dia Internacional da Mulher, agora, é um
mês voltado para a realização de atividades e
eventos em homenagem às Professoras.
A COPAP, Comissão de Aposentados do SinproRio, possui uma programação intensa, com
palestras, eventos culturais, passeios e luta em
defesa dos direitos dos aposentados.
A Escola do Professor, gradativamente,
vem retomando o seu papel de centro de
formação e espaço de debate, de atualização
e de aprofundamento de estudos, com uma
rica programação de eventos, seminários,
cursos, oficinas e palestras. Milhares de
profissionais passam todos os anos pela
Escola do Professor, que, ultimamente, tem
recebido dezenas de jovens professores(as)
e estagiários para melhor conhecer as
instâncias e o funcionamento político de uma
entidade sindical.
As regionais do Sinpro-Rio, em especial
aquelas que possuem subsedes, como

Campo Grande e Barra, mantêm uma rica
programação e um atendimento mais
próximo para quem mora nessas regiões.
O Sinpro-Rio se engajou efetivamente na
luta contra as reformas do governo golpista.
No dia 15 de março, dia da Greve Nacional
da Educação, cerca de 10 mil professoras e
professores paralisaram suas atividades e no
dia 28 de abril, dia da Greve Geral, cerca de
15 mil professoras e professores aderiram à
paralisação por 24 horas.
Participamos do Ocupa Brasília por
Diretas Já e Fora Temer, no dia 24 de maio.
O Sindicato se engajou na Greve Geral,
convocada pelas Centrais Sindicais, dia 30
de junho. Realizamos, nos dias das greves
e paralisações, aulas públicas nas praças
do Rio de Janeiro e nas ruas, na Zona Sul,
na Tijuca, no Méier e em Campo Grande.
No último dia 30 de junho, realizamos
uma passeata do Largo do Machado até o
Palácio Guanabara, junto com os colegas e
estudantes da UERJ.
Sabemos que os desafios que temos pela
frente são enormes. A classe trabalhadora
em nosso país vive o maior ataque aos seus
direitos e conquistas, desde o fim da ditadura,
na década de 1980. A turma que tomou o
poder de assalto quer rasgar a CLT, privatizar
a previdência social e impor uma brutal
precarização das relações de trabalho.

O Sinpro-Rio se engajou
efetivamente na luta
contra as reformas do
governo golpista.
A unidade e a mobilização da categoria são a
chave para o enfrentamento desses desafios.
Caso as reformas passem no Congresso, todo
o sindicalismo brasileiro terá que reforçar suas
campanhas e lutas. O que conquistamos em
organização e mobilização, nos últimos anos,
é apenas uma preparação para os embates
que, certamente, virão no futuro próximo.
Por um Sinpro-Rio ético, transparente e de luta!
Diretoria
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SALDO POSITIVO
Mais um ano de superávit
nas contas do Sinpro-Rio
No dia 26 de junho, já no formato do novo Estatuto da entidade, foi realizada a Assembleia Geral
Ordinária de Prestação de Contas de 2016, com a notícia de que cumprimos um dos nossos principais
compromissos de campanha: sanear as contas de nossa entidade.

P

rofessor(a), você que, principalmente nos anos da atual gestão
do nosso Sindicato, vem nos acompanhando de perto, pode agora, cumpridos quase três (3) anos de mandato,
ser testemunha de uma substancial
diferença na prática política do Sinpro
-Rio junto à categoria.
Além de mantermos o Sindicato
constantemente mobilizado, termos
ampliado substancialmente o número de filiados e trazido as professoras e os professores de volta para
o seu Sindicato, promovemos medidas estruturantes e saneadoras nas
contas da entidade.

Assumimos o sindicato
com uma dívida de cerca
de 6,5 milhões de reais
e, em 3 anos, saneamos
todas as contas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/16

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 2016

RUBRICA

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

RECEITAS

%

1- CONTRIBUIção SINDICAL

2.534.581,27

29,26

2- MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

1.916.564,56

22,13

3- ASSISTENCIAL/NEGOCIAL

2.513.846,99

29,02

4- RENDA EXTRAORDINÁRIA (taxas/cobr.
judicial/outras receitas)

444.553,37

5,13

5- JURÍDICO REPASSE

607.064,74

7,01

6- ESCOLA DO PROFESSOR

390.635,56

4,51

7- RECEITAS FINANCEIRAS

253.798,16

2,93

8.661.044,65

100

TOTAL DA RECEITA

ATIVO

9.366.706,81
IGUAL 3,41

PASSIVO
CIRCULANTE

2.744.199,40

INTERPRETAÇÃO: O SINPRO-RIO TEM R$ 3,41
PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. ANO 2016
RUBRICA
Despesas administrativas e finanças (pessoal/enc. sociais, serv. terceiros,
informática, contabilidade, mat. consumo)
Despesas gerais - apoio e manutenções (pessoal, enc. sociais, serv.concessionários,
telefone, veículos, etc.)
Diretoria (ajuda de custo e requisições + encargos sociais)
Subsede cpo grande (pessoal/ enc. sociais, luz, água, etc.)
Subsede barra (pessoal/enc. sociais, luz/telefone, cond.)
Subsede faz.Mineira (pessoal/ enc. sociais, luz, água, etc.)
Escola do professor (pessoal/enc. sociais, luz/tel, cond.)
Copap (despesas viagens)
Despesas com comunicação e jurídico (pessoal/enc. sociais, desp. judiciais,
contratos adv/pj)
Política sindical (sindicalização/camp. salarial, seminários, congressos, etc.)
Contribuições a entidades (cut, contee, apoio aos movimentos sociais)
Despesas financ/tributárias
Anulaçao de receitas (devoluções, cursos, viagens, negocial)
TOTAL DA DESPESA
SUPERávit VERIFICADO

Um caminho percorrido desde
2015, quando passamos a ter nossas
contas aprovadas com superávit. Tudo
isso resultante, a partir da posse da
atual gestão, em setembro de 2014, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. ANO 2016
do esforço político focado em conRECEITA
tenção de gastos, aliado a uma política
DESPESA
de aumento da arrecadação, o que se
SUPERÁVIT
fez com êxito, através da cobrança de
dívidas antigas de muitas escolas e uni4.454.741,72
4.206.302,93
versidades, velhas devedoras.
3.786.026,84
A atual gestão, quando encerrar o
3.000.052,24
seu mandato, entregará um Sindicato
com equilíbrio financeiro. Isto só foi
1.186.250,69
possível a partir da adesão da catego668.714,88
ria. Estes números podem ser constatados nas tabelas e gráficos ao lado.
1º SEM/16
2º SEM/16

despesas

%

1.326.607,32

15,32%

743.651,99

8,59%

1.162,270,97
273.405,63
220.194,90
61.253,54
527.520,59
10.800,27

13,42%
3,16%
2,54%
0,71%
6,09%
0,12%

1.506.111,38

17,39%

475.279,13
202.094,95
117.783,77
179.104,64
6.806.079,08
1.854.965,57

5,49%
2,33%
1,36%
2,07%
78,58%
21,42%

8.661.044,65

6.806.079,08

1.854.965,57

ACUMULADO
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CAMPANHAS SALARIAIS - 2015 a 2017

EDUCAÇÃO básica

Categoria mobilizada

recupera perdas salariais
E

stamos diante do maior ataque aos direitos trabalhistas já
visto na nossa história. O governo
ilegítimo vem promovendo uma
série de retrocessos – reforma
trabalhista, reforma previdenciária, projeto de implantação de
terceirização irrestrita –, além de
no STF – Supremo Tribunal Federal – o Ministro Gilmar Mendes,
de forma monocrática e unilateral, ter suspendido, através de liminar, a ultratividade (aplicação
das cláusulas do acordo ou convenção anterior, em benefício
do trabalhador, mesmo que essa
já tenha encerrado seu prazo de
validade e uma outra ainda esteja sendo renegociada). Todas
essas medidas retiram direitos
históricos dos trabalhadores,
dando mais lucros e poder aos
patrões e investidores.
Dentro desse contexto, a
mobilização da categoria foi
fundamental para barrar as pretensões de um patronato atrasado que tentou se valer de uma
conjuntura adversa aos trabalhadores, para atacar as nossas
Convenções Coletivas. No discurso patronal, estiveram presentes: a crise financeira do país,
a inadimplência e a alegação da
manutenção dos empregos dos
professores, que só seria possível
com a retirada ou flexibilização
de direitos. Contra a famigerada
prática dos donos de escola, a
palavra de ordem sempre foi e
será mobilização!
Foi enfrentando esse quadro
que realizamos as Campanhas
Salariais dos últimos anos. Promovemos um número incontável de visitas às escolas, atos

Mobilização
EDUCAÇÂO BÁSICA
REAJUSTES NOS ÚLTIMOS ANOS

2015 = 9,0%
		2016 = 9,91%
				2017 = 5%

(Observação: no acumulado desses 3 anos, obtivemos
ganhos acima do INPC)
Ganhos nas cláusulas sociais

Conquistas para a categoria, fato não obtido
anteriormente.
n Licença Paternidade - 09 dias
n Abono de uma falta por semestre para levar o
filho ao médico. A idade máxima mudou de seis
para 12 anos.
n

públicos, panfletagem na porta
das escolas e em praças públicas.
Durante as Campanhas Salariais
de 2016 e 2017, aprovamos o
Estado de Greve, em assembleia,
como forma de pressão junto ao

patronato. Mobilizamos a categoria como nunca se tinha visto
nos anos anteriores. E o resultado foi favorável à categoria!
Diante de um quadro extremamente adverso aos professores e

professoras e aos trabalhadores
em geral, o Sindicato, já saneado
administrativa e financeiramente, conseguiu ampliar algumas
cláusulas sociais e, o mais importante, conseguiu recuperar todas
as perdas inflacionárias, calculadas com base no INPC, em especial na Educação Básica, e ainda
obteve um pequeno ganho real.
Nas demais Convenções e Acordos Coletivos, alcançamos resultados semelhantes.
Categoria e Sindicato reconstruíram uma relação de
confiança que cada vez cresce
mais, possibilitando o enfrentamento constante ao patronato,
em meio a um contexto político extremamente desfavorável
à classe trabalhadora. A categoria foi chamada à luta e está
respondendo a esse chamado,
consciente do papel transformador que possui na sociedade,
consciente da importância de
um Sindicato cada vez mais presente na luta do dia a dia de todos os segmentos da categoria.

www.sinpro-rio.org.br
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EDUCAÇÃO SUPERIOR

CAMPANHAS SALARIAIS - 2015 a 2017

Em 2014, retomamos o processo de mobilização da categoria, tendo como
instrumento principal visitas cotidianas às instituições, para ouvir os professores
e seus pleitos. Este fato culminou com uma assembleia, já em novembro, ocasião
em que foi fechado um acordo com base no INPC, totalizando 6,8%, sem perdas
salariais, recuperadas através de um adicional em forma de abono de 8%.

P

rofessora e professor, em setembro de 2014, quando a
atual gestão do nosso Sindicato
assumiu o mandato, o professorado da Educação Superior ainda estava à mercê da intransigência do
patronato: sem reajuste salarial e
com sua Convenção Coletiva de
Trabalho em risco.
Retomamos o processo de
mobilização da categoria, tendo
como instrumento principal visitas cotidianas às instituições, para
ouvir os professores e seus pleitos.
Este fato culminou com uma assembleia, já em novembro, ocasião em que foi fechado um acordo com base no INPC, totalizando
6,8%, sem perdas salariais, recuperadas através de um adicional
em forma de abono de 8%, pago
em outubro daquele ano. E o mais
importante: preservação da nossa
histórica Convenção Coletiva de
Trabalho na sua integralidade –
uma das melhores do país, para
este setor da Educação Superior
Privada –, situação que foi mantida em 2015.
Para este ano de 2017, os
patrões, de uma forma oportunista, pegaram carona no quadro conjuntural desfavorável
aos trabalhadores, na tentativa
de acabar com direitos e conquistas históricas dos professores. A crise político-institucional
e a inadimplência dos alunos
foram figuras recorrentes, dentre os argumentos apresentados
nas mesas de negociações, para
justificar a retirada de direitos e
conquistas da categoria.
Ainda em abril – data base
da categoria – fomos surpreendidos com a demonstração de

insensibilidade de instituições
privadas de ensino, sentadas à
mesa paritária de negociação.
Dentre outras menores, algumas
fazem parte dos imensos conglomerados educacionais que movimentam milhões de reais, frutos
de seus negócios, e que tiveram
o desplante de ignorar, solenemente, os pleitos daqueles que,
em última instância, são vetores
de seus ganhos – os professores.
Afoitos, diante da instabilidade conjuntural por que passa
o país, nos foi deixado claro que,
por parte deles, não haveria nenhum avanço e, sim, propostas
de retirada de cláusulas históricas consagradas, dentre elas, o
piso salarial e triênios.
Reunida em assembleia, no
início de junho, a categoria rejeitou tais propostas, tanto pela sua

Diante da capacidade
de força e mobilização
demonstrada nos
movimentos grevistas
de abril/maio deste
ano, as negociações
foram retomadas.
Conquistamos o INPC
para toda a categoria,
recuperando as perdas
salariais do ano
anterior.
inexequibilidade, quanto pelo
contraditório de tais propostas
– em se tratando de um negócio
que se exerce em torno de um
direito de todos e obrigação do

EDUCAÇÂO superior
REAJUSTES

2015 – 8,5%

de reajuste, mais abono de 10%.

2016 – 9,91%

de reajuste, mais abono de 3%.

2017 – 4,57%

de reajuste, recompondo as perdas salariais.
cláusulas sociais

Manutenção de uma das melhores Convenções
Coletivas de Trabalho (CCT) da Educação Superior
Privada.
n Aprimoramento da CCT:
- Extensão da Licença Maternidade em 60 dias
(válido somente para “empresa-cidadã”)
- Extensão da Licença Paternidade para
nove dias úteis.
n

Estado, que é a educação.
Já entrando em julho, ficou
claro que alguém estava ganhando com o protelamento da assinatura do acordo salarial – certamente, não eram os professores.
Porém, diante do processo
de mobilização realizado pelo
Sinpro-Rio, em parceria com os
demais movimentos de trabalhadores, e, sobretudo, diante
da capacidade de força e mobi-

lização demonstrada pela categoria nos movimentos grevistas de abril/maio deste ano, as
negociações foram retomadas,
conquistamos o INPC para toda
a categoria, recuperando as perdas salariais do ano anterior.
De tudo isto, construímos
um fato altamente positivo: a
categoria introjetou a palavra de
ordem que nos move: nenhum
direito a menos!

Ouça a Rádio Sinpro-Rio

Todas as segundas, das 14 às 16 horas
Sábados, das 16 às 18 horas
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Retrospectiva: As principa
Sinpro-Rio é hoje um sindicato
vivo e combativo com a conquista do
equilíbrio financeiro nesta gestão

A

ssumimos a direção do
Sinpro-Rio, no final do ano
de 2014. Encontramos um Sindicato enfraquecido política e
financeiramente, sem condições
de honrar os compromissos com
nossos trabalhadores, prestadores de serviços e fornecedores,
e com uma dívida de quase 6,5
milhões de reais.
O Sinpro-Rio acumulava dívidas e déficit financeiros, não
conseguindo pagar suas contas
em dia e não tendo condições de
investir em Campanhas Salariais.
Uma entidade que gastava muito
mais do que arrecadava. E grande parte desse gasto mostravase desnecessário e alto demais
para os padrões das entidades
sindicais, tais como os contratos
com valores elevados, cujos serviços pouco contribuíam para a
categoria e para o Sinpro-Rio. E,
por fim, uma categoria desmobilizada e desacreditada do seu
Sindicato.
Nos últimos 3 anos, o Sinpro
-Rio, com uma nova organização
orçamentária, conseguiu o equilíbrio financeiro, depois de 10 anos
de déficit, pagando suas contas
em dia e as dívidas da gestão an-

terior. Construiu uma política de
responsabilidade financeira baseada no seguinte lema: só gastar o
que pode arrecadar.
Após diversas medidas estruturantes e saneadoras, com o
apoio da categoria e da comunidade sindical, conseguimos
pagar 75% da dívida acumulada
da gestão anterior e sair de 10
anos de déficit para um superávit financeiro em 2015 e 2016, e,
o mais importante, sem comprometer a luta sindical na defesa
dos direitos das professoras e
dos professores. Hoje, o Sinpro
-Rio tem condições de honrar os
25% restantes da dívida, referentes a processos judiciais e renegociação dos impostos, (conforme tabela abaixo).
Professoras e professores, o
nosso Sinpro-Rio está vivo, combativo, forte e transparente. Um
Sindicato presente nas escolas,
nas universidades e nas ruas, na
defesa dos nossos direitos, sem
abrir mão do seu caráter coletivo
e de suas responsabilidades político-administrativo-financeiras.

Assembleia da Educação Superior aprova a Convenção Coletiva de 2014.
n

n Processo da Uerj: Sindicato
aguarda Justiça definir data de
pagamento de precatóri.

2015

IEIC: enceramento da greve e
nova assembleia, em 07/03.
n

n Candido Mendes: greve deflagrada e ato público dia 10/02,
na Ucam Centro.
n IEIC: encerramento

da greve e
nova assembleia 07/03.

n Sinpro-Rio ganha ação contra

a Fama e obtém pagamento dos
direitos trabalhistas e indenização por dano moral.
Greve dos professores da
Ucam: ações na Justiça, ato público e nova assembleia dia 01/07.

n

UCB: vitória na Justiça sobre
pagamento de salários atrasados e 13º salário.

n

Oswaldo Teles
Presidente do Sinpro-Rio

DÍVIDA SINPRO-RIO

SALDO EM
31/12/2014

SALDO EM
31/12/2015

PROCESSOS JUDICIAIS
DIVERSOS

1.416.691,13

1.310.096,82

300.000,00

PARCELAMENTO INSS/GRCS

1.204.891,76

1.051.903,56

835.048,50

PROCESSOS JUDICIAIS DE
PRESTADORES DE SERVIÇO

1.070.540,37

590.602,92

590.602,92

ADVOGADOS

1.399.745,37

100.000,00

0,00

EMPRÉSTIMOS DE
ENTIDADES

1.403.572,25

780.000,00

0,00

6.495.440,88

3.832.603,30

1.725.651,42*

TOTAL

2014

* Há recurso suficiente para quitar o saldo de 31/12/16,
só aguardando decisão judicial.

SALDO EM
31/12/2016

n Ucam: nova assembleia 10/07,

na unidade Centro.

n FAMA: Sinpro-Rio realiza ato
público em frente à IES.

Galileo, UGF e UniverCidade
condenadas a pagamento de
dano moral pela não entrega de
Informe de Rendimentos 2013.
n

Ucam: assembleia de 10 de
agosto suspende a greve e agenda nova assembleia para 15/09.
n

Sinpro-Rio participa de manifestação em defesa da Democracia e contra o golpe.

n

Fama: faculdade é intimada
a comprovar regularidade do
FGTS dos professores.

n

n UniverCidade: pedido de penhora na residência de Ronald
Levinshohn assegura o paga-

www.sinpro-rio.org.br
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ais conquistas da categoria
n Assembleia elege delegados
para o 12º ConSinpro.
n Vitória dos professores do IBEU.

12º Consinpro aborda a resistência frente aos ataques à democracia e aos direitos dos(as)
trabalhadores(as).
n

Saldo positivo nas contas do
Sinpro-Rio.
n

2017
nO

Sinpro-Rio apoia totalmente a luta da UERJ.
Sinpro-Rio se manifesta contra ilegalidade do Santa Mônica.

n

mento dos professores.

n Mais uma manifestação no Rio

Veiga de Almeida: uso indevido de imagem gera indenização de R$6 mil para professora.
n

contra o pacote de maldades.
n Contra o golpe na Previdência,
ato na Cinelândia e assembleia .

n Castelo Branco / Centro Edu-

cacional de Realengo: lista dos
beneficiados no processo sobre
13º de 2001.

Sinpro-Rio homenageia as
mulheres, que, diariamente, dão
aula de luta e perseverança.
n

n Aprovado reajuste de 8,5%
para a Educação Superior em
2015.

Paralisação de 15 de março:
assembleia no Sinpro-Rio aprova
iniciativas.

n

Plenária sobre REFORMA
ESTATUTÁRIA: 30/11, no Sinpro
-Rio .

Escolas particulares: mais de
15 mil professores/as aderiram à
paralisação.

n

n

Primeira Plenária Estatutária n Sinpro-Rio na luta pela Depromove debate sobre mudan- mocracia e em defesa do Estado
ças no Estatuto do Sinpro-Rio.
de Direito.
n

Santa Úrsula: ação individual
para cobrança de salários e FGTS
não pagos.
n

2016

Copap: Sinpro-Rio participa
de encontro nacional da luta dos
aposentados e pensionistas.

n

Sindicato presente ao Ato Público de 18 de março, em defesa
da Democracia.

n

n Sinpro-Rio comemora seus
85 anos em mais uma atividade de luta!
n FEUC: FIC, Cael e Colégio Magali: – paralisação dias 16 e
17/06.

Ibeu: atos públicos nas unidades Copacabana e Botafogo.
n

n Campanha Salarial 2016: Sinpro

-Rio realiza ato na Estácio de Sá.

n 15 de março: dia histórico.

n Sinpro-Rio

31 de março: manifestações
em todo o país contra os golpes
de 64 e o atual.

na porta do Ibeu,
unidade Tijuca, nos dias 06 e
07 de julho.
Sinpro-Rio participa do lançamento da Frente Nacional contra
o Escola sem Partido.

n

n Segunda Plenária Estatutária
não deliberativa: sábado, 30/07,
no Sinpro-Rio.
n Proposta de alteração do estatuto foi debatida na Segunda Plenária Estatutária do Sinpro-Rio.

Aprovado reajuste de 9,91%
para a Educação Superior, em 2016.

n

n

Nota oficial do Sinpro-Rio –
Greve Geral – 28 de abril.

n

Sinpro-Rio participa de ato
“Fora Temer”, na Candelária, em
18 de maio.
n

n Assembleia da

Educação Básica aprova, por unanimidade, entrar em estado de greve.

n Assembleia da

Educação Básica aprova acordo da Campanha
Salarial 2017.
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Jurídico do Sinpro: três anos dando
amplo suporte aos sindicalizados

A

s professoras e
professores sempre
tiveram, nos últimos três
anos, um amplo suporte
jurídico no Sinpro-Rio.
O Departamento Jurídico
obteve várias vitórias
em causas individuais e
coletivas. Abaixo, relação
das principais causas
coletivas promovidas pelo
Departamento Jurídico do
Sinpro-Rio.
PRONATEC – benefícios do
instrumento coletivo do
Ensino Superior

A Estácio não aplica, para os
professores que ministram aulas
no curso Pronatec, o disposto na
Convenção Coletiva celebrada
para os estabelecimentos de Ensino Superior.
Sustenta a instituição que o Pronatec não se assemelha a uma graduação de nível superior.
As inúmeras sentenças proferidas
têm rechaçado a alegação da Estácio, uma vez que o estatuto da
instituição estabelece que as atividades são voltadas à graduação de
Ensino Superior.
Os professores estão ganhando as
diferenças salariais, em decorrência da inobservância do valor da
hora-aula, bem como o adicional
de aprimoramento acadêmico,
adicional por tempo de serviço,
dentre outros benefícios estabelecidos no instrumento coletivo.

n

CASTELO BRANCO

Encerramento por acordo,
pelo valor homologado de
R$1.200.000,00, do processo
coletivo ajuizado em face da
Castelo Branco, em razão do
não pagamento do 13º salário
de 2001 para os professores.
O outro processo coletivo ajuizado
n

contra a Castelo, cobrando os salários atrasados de outubro/2011
e novembro/2011, 13º salário de
2011 e o dano moral teve as contas
elaboradas pelo Perito e, em breve,
a instituição será intimada a pagar.
UNIVERCIDADE e GAMA FILHO

Seguimos executando Ronald
Levinsohn, encaminhando para o
seu endereço residencial, na Gávea, os mandados de execução.
Essa estratégia tem funcionado,
resultando no pagamento dos créditos aos professores.
Além da execução direta do Ronald, já penhoramos imóveis em
Ipanema e no Méier, da Assespa.
Estas penhoras também resultam
no pagamento dos créditos aos
professores.
Recentemente, conseguimos responsabilizar a Assespa e, consequentemente, o Ronald Levinsohn
em alguns processos ajuizados
contra a Gama Filho.

n

IBEU

Rio para acrescer à condenação a
indenização pelos danos morais.
Transcrevemos trecho deste parecer :
Corolário lógico, as relações jurídicas com o corpo docente do
Réu são regidas pelos arts. 317 e
seguintes da CLT, descabendo à
entidade sindical econômica a alteração unilateral do enquadramento sindical do seu corpo de empregados para a função de Educador,
buscando albergar-se em convênio
coletivo que, sob o aspecto do conglobamento, oferece condições de
trabalho inferiores ao da norma
coletiva pactuada com o Sindicato
dos Professores, com fundamento,
ainda, nos princípios da dignidade
da pessoa humana, do valor social
do trabalho e da vedação ao retrocesso dos direitos sociais, bem
como no disposto nos arts. 7º, incisos V e XXVI, e art. 8º, incisos III, V e
VI, todos da CF/88.

As tratativas no sentido da alteração do cargo ocupado pelo corpo
docente do Réu, de forma unilateral, pressionando os professores
para que não resistissem à referida
alteração, foram obstadas em virtude da atuação da entidade sindical e, ainda que em menor grau, do
Ministério Público do Trabalho.
(...)
Com efeito, devida a indenização
para reparação dos danos morais
evidenciados neste feito.
Embora não seja vinculativo, acreditamos na condenação do Ibeu
ao pagamento da indenização no
julgamento dos recursos pela 7ª
Turma do Tribunal, que acontecerá
em breve.

O Ibeu, em esdrúxula manobra,
alterou a nomenclatura dos cargos
de “professores” para “educadores”,
visando negociar, com outro Sindicato, um rebaixamento de piso
salarial e a supressão de inúmeros
benefícios da categoria.
Esta manobra foi suspensa liminarmente pelo juiz da 81ª Vara do
Trabalho, que anulou a alteração e
determinou que fosse mantida a
função de professor.
O Ibeu recorreu da decisão e o
Sinpro–Rio recorreu também, visando à condenação da Instituição
ao pagamento de indenização pelos danos morais.
O parecer do Ministério Público
exarado no dia 07/07, ao analisar
os dois recursos, opinou no recur- BENNETT
so do IBEU, pela manutenção da n Encerrado por acordo, pelo valor
sentença que anulou a alteração homologado de R$ 558.000,00, o
de professor para educador e pelo processo coletivo ajuizado contra
provimento do recurso do Sinpro– o Bennett que postulava o paga-

n

mento das diferenças salariais,
em razão da inaplicação do índice de reajuste estabelecido na
Convenção Coletiva.
Este acordo beneficiou, aproximadamente, 100 professores.
DANO MORAL PELA REDUÇÃO/
SUPRESSÃO DE CARGA HORÁRIA

As diferenças salariais em razão
da redução da carga horária têm
sido deferidas aos professores, com
certa habitualidade.
O dano moral em decorrência da
instabilidade financeira tem sido
reconhecido pelo Judiciário e as
condenações, ademais das diferenças salariais, têm aumentado.

n

SUAM – PRECEPTORES E FGTS

A ação coletiva ajuizada em face
da Suam, postulando o FGTS não
depositado e a multa pelo atraso
no pagamento dos salários, está
em fase de execução, tendo os valores de parte do FGTS devido e da
multa sido apurados. Aguardamos
homologação e pagamento.
Em ações individuais ajuizadas
pelos Preceptores, a Suam foi
condenada ao pagamento das
diferenças salariais, em razão da
inobservância do valor da hora-aula, bem como dos demais
benefícios estabelecidos nas convenções coletivas.

n

FEUC

O acordo judicial homologado
estabeleceu que a FEUC deve recolher todo o FGTS em atraso, sob
pena de multa de 30%.
Estabeleceu, também, que o FGTS
vincendo deve ser depositado no
prazo legal, sob pena de multa de
30% da parcela não quitada.
É fundamental que o professor fique atento ao recolhimento do seu
FGTS mensal, registrando os meses
em que a parcela foi depositada de
forma irregular, para fins de apuração futura da multa.

n

www.sinpro-rio.org.br
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ESCOLA DO PROFESSOR
A

Escola do Professor do Sinpro
-Rio é um projeto vitorioso,
que está completando 17 anos.
Nesses anos, tivemos como princípio oferecer cursos, seminários,
oficinas, palestras, debates e fóruns para que o professor pudesse
aperfeiçoar seu conhecimento no
exercício do magistério, através de
uma formação qualificada, compartilhando experiências e saberes
docentes. Além disso, foi um espaço inclusivo que permitiu a todos os
profissionais da área de educação
frequentar a Escola do Professor,
tornando-os multiplicadores de
uma proposta transformadora e
progressista, com um olhar para a
manutenção dos direitos de uma
educação de qualidade.
Na gestão de 2014-2017, a atual
diretoria realizou diversas atividades
e renovou parcerias com movimentos sociais, sindical e acadêmico, nas
três sedes: Centro, Campo Grande e
Área Estendida e Barra.
Na Educação Infantil,
listamos temas, como:
• Cursos: 1, 2, 3 Matemática, Práticas
avaliativas no cotidiano escolar;
• Oficinas: Brincadeiras, arte
educação, literatura, psicomotricidade
e desenvolvimento infantil,
Abordagem da Emmir Pikler, Avaliação,
Desenvolvimento do grafismo, Ciências
na educação, Motricidade livre – a
criança autora do seu movimento;

Na Sede Centro e Barra,
curso de línguas:
Alemão, espanhol, francês, inglês
e italiano, grande variedade
demandada pela categoria.

Escola do Professor: Seminário sobre autismo, realizado na Barra

• Seminários: Inclusão de alunos
com deficiência intelectual e autismo,
Construção da leitura e escrita e sua
relação com o processo auditivo,
Cultura da infância dando voz aos
pequenos; Linguagem e infância:
oralidade, leitura e escrita;
• Palestras: Aprendizagem
socioafetiva, um caminho para
o fortalecimento emocional e a
resiliência;
• Minicursos: Orientação de como
lidar com crianças portadoras de TDHA
no espaço escolar, Quem troca na fala,
troca na escrita;
• Encontros no Fórum de Educação
Infantil e Finaflor.

Na Educação Básica,
abordamos:
• Oficinas: Criação de textos literários
– poemas, contos e crônicas; Educação
ambiental, metodologias e projetos no
ambiente escolar;

• Roda de Conversa: Tecendo fios
curriculares – experiências negras, lutas
antirracistas e chão da escola;
• Cursos: Filosofia e música – Nietzsche
e Wagner; A presença feminina na
formação da cidade do Rio de Janeiro;
• Seminários: Desafio do ensino
da ortografia; Gênero, identidade,
sexualidade, Atualidades na teoria e
prática na sala de aula: da Educação
Infantil ao Ensino Fundamental; Ensino
Médio e Pátria Educadora; Geração
digital e a escola;
• Minicurso: Reflexões sobre as
histórias contadas para crianças na escola
– a filosofia dos contos de fadas;
• Debates: Base Nacional Curricular
Comum, Ensino Médio para quê e para
quem?
• Palestras: Voz como instrumento
de trabalho e suas relações de
aprendizagem com o aluno;
Astronomia – a busca de vida
no universo; Neurociência e
aprendizagem.

Ao longo desses três anos, o
SindTour foi presente nos guias
da Escola do Professor, proporcionando viagens nacionais e internacionais e circuitos culturais pelo
centro histórico do Rio de Janeiro.
Inovamos a programação da
Escola do Professor ao trazermos
no mês de outubro, gratuitamente, teatro, café literário, cinema e
eventos musicais como forma de
homenagear todos os educadores.
Nosso país vive um momento
histórico marcante no qual a intolerância política toma conta dos
espaços democráticos, trazendo
perspectivas preocupantes de retorno a tempos de obscurantismo.
Os movimentos sociais, sindicais e,
dentre eles, o nosso Sindicato, vêm
ocupando as ruas, lutando pela
manutenção dos direitos conquistados, não abrindo mão da escuta,
do diálogo e da luta por uma sociedade transformadora tanto no
campo político, quanto econômico e social. Defendemos a escola
crítica, a educação libertadora, a
pluralidade de ideias e a liberdade
de expressão e pensamento.

Copap, o tempo não para
Os aposentados são pessoas
ativas e participam de todas as
atividades sindicais. De todos os
momentos importantes, o grupo
participa de: greves, simpósios e
movimentos políticos.
Encontros semanais analisam
os fatos relevantes da cidade, dialogam sobre os mesmos e trazem
propostas importantes. Os membros da Copap emprestam suas experiências valorosas e complementam a vida sindical da atualidade.

O Sinpro-Rio tem profundo respeito por todos e todas os/as docentes e agradece a participação efetiva
dos/as mestres/as aposentados/as.
Neste semestre, tivemos belos
momentos culturais, destacandose o mais expressivo pelo seu tema
central: Liberdade. A jornalista Flávia Oliveira colocou, com maestria,
este que é um assunto ímpar da
sociedade brasileira.
n Aguarde a programação do 2º
Semestre!

Palestra da jornalista Flávia Oliveira sobre Liberdade
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O que chamam de reformas
são as propostas de
deformação nos nossos direitos
E

nfrentando o maior ataque
aos direitos dos trabalhadores já visto, desde o período de
redemocratização da sociedade brasileira, nos anos 1980, o
Sinpro-Rio, consciente do seu
papel na luta em defesa dos direitos e conquistas da categoria
de Professoras e Professores do
setor privado de ensino, aderiu,
por decisão de assembleia geral,
à Greve da Educação, no dia 15
de março, convocada pelas confederações de profissionais de
educação: a CONTEE e a CNTE.
Através de uma intensa mobilização, cerca de 10 (dez) mil
professoras e professores das escolas particulares pararam suas
atividades nesse dia, protestando contra as tentativas de retirada de seus direitos.

Nas fotos, atos
de 2017: acima,
no Largo do
Machado; ao
lado, na Praia
de Copacabana;
abaixo,
concentração
para ato na
Candelária para
ir à Central do
Brasil

28 de abril

No dia 28 de abril, professoras
e professores paralisaram as suas
atividades novamente, dessa vez
atendendo a convocação das centrais sindicais. Dia 28 de abril foi o
dia da Greve Geral contra as reformas do governo golpista de Temer.
Um século após a primeira greve
geral ocorrida no Brasil, em 1917,
os trabalhadores deram uma demonstração de força e unidade e
realizaram a maior greve geral das
últimas décadas da nossa história!
Durante a Greve Geral do dia
28 de abril, cerca de 15 mil professoras e professores das escolas
particulares paralisaram as suas
atividades – a maior mobilização
da categoria, nas últimas décadas!
No dia 24 de maio, o Sinpro
-Rio, em conjunto com o movimento sindical, participou do OCUPA
BRASÍLIA, movimento que tomou
as ruas da capital federal, reivindi-

sivamente às greves, certa da
necessidade de empreendermos
todos os nossos esforços contra as
reformas de Temer. Contra a reforma previdenciária e trabalhista,
contra a terceirização, contra a lei
da mordaça, contra a reforma do
Ensino Médio, nenhum direito a
menos! Essas foram as principais
bandeiras e palavras de ordem
nas faixas e cartazes conduzidos
pelas professoras e professores,
nas manifestações de rua que
ocorreram nesses dias.
Diante do aprofundamento
da crise política e econômica em
curso no país, coloca-se na ordem
do dia a luta por eleições diretas já.
Atualmente, a Constituição prevê
eleição direta para presidente e vice-presidente em caso de vacância
apenas nos dois primeiros anos do
mandato. Nos dois últimos anos, a
eleição é indireta e os nomes são
escolhidos em sessão conjunta do
Congresso Nacional (513 deputados e 81 senadores).
PEC 227/16

cando Fora Temer e Diretas Já.
Dia 30 de junho, fomos novamente para as ruas, por ocasião da
Greve Geral convocada pelas centrais sindicais. Promovemos aulas
públicas no Largo do Machado,
Tijuca e Campo Grande. No Largo

do Machado, após a aula pública,
saímos em passeata até o Palácio
do Governo do Estado, nos unindo
aos colegas e estudantes da UERJ.
Consciente do seu papel
transformador na sociedade brasileira, a Categoria aderiu mas-

A Proposta de Emenda à
Constituição 227/16 (PEC 227/16)
ganha força entre os movimentos
sociais de todo o Brasil. Intelectuais e artistas vêm, também, cada
vez mais aderindo a essa bandeira.
No Congresso Nacional, a tropa de choque do Palácio do Jaburu
manobra de todas as formas para
o projeto não ir avante.
Ciente do seu papel, o Sinpro
-Rio tem procurado mobilizar
a categoria e realizar esforços
para a construção de uma unidade dos trabalhadores contra as
tentativas do governo golpista
em retirar direitos e conquistas
trabalhistas, e lutar por eleições
diretas para presidente.

www.sinpro-rio.org.br
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VALORIZAÇÃO DO
PAPEL DA PROFESSORA

Um novo estatuto,
mais democrático
e pronto para os
novos desafios

A

reforma estatutária, ocorrida
no final de 2016, possibilitou
a construção de um Estatuto mais
democrático e adequado aos novos desafios do sindicalismo. Foram várias plenárias, amplamente
convocadas, que antecederam a
assembleia de reforma estatutária. O anteprojeto de reforma do
estatuto foi disponibilizado no
site do Sinpro-Rio, assegurando
o acesso de todos às propostas
de mudança.
As eleições para a renovação
da diretoria do Sindicato, marcadas para agosto de 2017, ocorrerão de acordo com o novo estatuto, aprovado em assembleia
geral, no final de 2016.
A Comissão Eleitoral que
dirigirá este processo, diferentemente das anteriores – que eram
indicadas pela própria diretoria
–, foi eleita em assembleia (19
de junho de 2017), assim como o
Regimento Eleitoral, garantindo
a democracia e a transparência
no processo.
O mandato da nova diretoria
a ser eleita também foi adequado à realidade do movimento
sindical, passando a quatro anos.

Na foto acima, homenagem
às mestras, 2016. Abaixo, Kit
distribuído para a categoria

“Orgulho de ser
Professora” – essa é a
nossa bandeira!

O

mês de março, mês em que,
no dia 8, se comemora o Dia
Internacional da Mulher, agora,
é um mês voltado para a realização de atividades e eventos em
homenagem às Professoras.
Realizamos uma série de eventos, procurando trazer a professora
para o seu Sindicato e valorizar o
seu papel. "Orgulho de ser Professora" – essa é a nossa bandeira!
Promovemos homenagens,
debates, palestras, apresentações musicais e saraus. Produzimos, em conjunto com a secretaria de imprensa da FETEERJ,

2ª Diretora de Educação e Cultura
Maria Marta de Andrade Cerqueira

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
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

CONSELHO FISCAL
Adalgisa Burity Silva
Fernando Luis Di Giorgio
João Paulo Câmara Chaves
Marcos Alexandre Souza Gomes
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
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

SEDE CENTRO | Rua Pedro Lessa, 35 • 2º, 3º e 5º andares | Tel. (21) 3262-3400 | e-mail: sinpro-rio@sinpro-rio.org.br
SUBSEDE • BARRA DA TIJUCA | Av. das Américas, 5.777 • salas 202 e 208 a 211 | Tels. (21) 2438-2457 • 2438-4109 | e-mail: barra@sinpro-rio.org.br
SUBSEDE • CAMPO GRANDE | Rua Manaí, 180 | Tels. (21) 2415-4686 • 3402-1768 | e-mail: campogrande@sinpro-rio.org.br

uma Agenda do Professor/a de
2017, destacando a contribuição de renomadas professoras à
educação e à sociedade. Enfim,
realizamos inúmeras atividades voltadas para demonstrar
a importância da Professora na
construção da cidadania.
Entendemos, também, que
a defesa da equiparação salarial
das professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental I com
os/as professores/as do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio
é peça chave na valorização das
docentes.

EXPEDIENTE
O Jornal do Professor é uma publicação do
Sinpro-Rio. Distribuição Gratuita.
É permitida a reprodução total ou parcial de
nossos artigos, desde que citada a fonte.
Os artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
Jornalista Responsável: Washington Luiz
de Araújo (MTB 15.388/SP)
Jornalista: Alessandra Novaes
(MTB 22.321/RJ)
Redação: Bianca Argenta
Fotos: Américo Vermelho
Diagramação: Fernanda Precioso (MTB
27.663/RJ)
Impressão: 3graf Gráfica e Editora
(Tiragem: 15.000)
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Eleição da comissão eleitoral
Assembleia das professoras e professores do Sinpro-Rio, que lotou o auditório da sede da entidade,
aprovou, em 19 de junho, por ampla maioria, o regimento eleitoral e a comissão eleitoral para a
eleição da nova diretoria, correspondente ao quadriênio 2017/2021. A comissão eleitoral é composta
por Adeilson Telles, Anita Gomes e Fernando Nogueira, tendo como suplentes Marcelo Rodrigues e
Vicente Vaz. Confira o regimento eleitoral aprovado, no portal sinpro-rio.org.br

Eleição da Comissão Eleitoral e do Regimento das Eleições para o próximo pleito do Sinpro-Rio

Professora e
professor,
em breve você
receberá o

Jornal
do Roteiro
das Urnas
Jornal editado pelo
Sinpro-Rio para orientá-lo
sobre os locais onde você
poderá votar nas

eleições de
15, 16 e 17
de Agosto

Trabalho sindical nos
municípios de Paracambi,
Seropédica e Itaguaí
A atual diretoria, ao longo
desta gestão, trouxe de volta
para os trilhos esta entidade sindical, atuando firme na reorganização e no avanço do trabalho,
nos municípios de Paracambi,
Seropédica e Itaguaí.
A visita constante às escolas
destes municípios recobrou a confiança perdida, e fez com que os
professores e professoras voltassem a acreditar no seu Sindicato.
Esta confiança se materializou quando, novamente, se viu

a área estendida participando
das ações do Sindicato, como
se pôde observar na luta pelo
recesso de duas semanas entre
os períodos letivos, nas greves
gerais promovidas pela classe
trabalhadora e na Campanha Salarial de 2017.
Por tudo isso, entendemos
que hoje – mais do que nunca
– o Sindicato, efetivamente, representa os professores de Seropédica, Paracambi e Itaguaí.
Portanto, a luta deve continuar.

carteirinha
do sindicalizado
Para a maior comodidade do
professor/a sindicalizado/a, as
carteirinhas de sócio do Sindicato estão sendo entregues
diretamente nas escolas. A
carteirinha de sindicalizado
também pode ser obtida na
sede do Sinpro-Rio, com bastante agilidade. Com ela, os
associados podem usufruir
dos convênios que a entidade
possui com várias instituições.

ELEIÇÕES NO SINPRO-RIO: 15, 16 e 17 de AGOSTO

