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4 MEDIDAS PARA MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

ASSEMBLEIA 
APROVA ORÇAMENTO
DO SINPRO-RIO PARA 2018
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o orçamento 2018 do Sinpro-Rio foi aprovado em 
assembleia no dia 27 de novembro. aprovou-se ainda 

o reajuste das mensalidades e o fechamento da subsede 
Barra da Tijuca, no final de 2017 

Diante do quadro político de inves-
tida contra o movimento dos traba-
lhadores,  a assembleia aconteceu com 
uma  ampla discussão sobre os novos 
mecanismos de sustentação financeira 
de nossa entidade e seus instrumentos 
de enfrentamento.

O Sindicato, desde 2014, vem exercen-
do uma política de contenção de des-
pesas e transparência em suas contas, 
sem  jamais  abrir mão dos  seus  com-
promissos com a luta em defesa da cate-
goria, dos trabalhadores como um todo 
e da democracia como essência. 

Na assembleia, foram detalhadas todas 
as rubricas de receitas e despesas do Sin-
dicato, conforme quadro abaixo. O or-
çamento 2018 foi elaborado com ênfase 
na “mensalidade associativa”, pois a enti-
dade está lançando uma grande campa-
nha de sindicalização, respondendo, com 
mobilização, aos ataques aos direitos das 
nossas professoras e professores. 

RUBRICA RECEITAS %
1- MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.552.256,00 43,16%
2- ASSISTENCIAL/NEGOCIAL 1.800.000,00 30,44%
3- RENDA EXTRAORDINÁRIA (TAXAS/COBR. JUDICIAL/OUTRAS RECEITAS) Â  901.560,00 15,24%
4- JURÍDICO REPASSE Â  240.000,00 4,06%
5- ESCOLA DO PROFESSOR Â  300.000,00 5,07%
6- RECEITAS FINANCEIRAS Â  120.000,00 2,03%
TOTAL DA RECEITA 5.913,816,00 100,0%
RUBRICA DESPESAS %
DESPESAS COMÂ  FUNCIONÃRIOS(SALÃRIOS - SEDE E SUB) 1.465.050,00 24,77%
DESPESAS FUNCIONÃRIOS (ENCARGOS SOCIAIS / SEDE E SUB) Â 493.288,00 8,34%
DIRETORIA(REQUSIÃ‡Ã•ES, AJ. CUSTO E ENC.SOCIAIS) 854.760,00 14,45%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/APOIO/MANT. (SEDE E SUB) 813.266,00 13,75%
PARCELAMENTO INSS 252.000,00 4,26%
CONTRATOS (SEDE E SUBSEDE) 684.200,00 11,57%
ESCOLA DO PROFESSOR (DESP. ADMIN/PROFESSORES) 328.800,00 5,56%
COPAP 6.000,00 0,10%
POLÍTICA   SINDICAL (SINDICALIZAÇÃO/CAMP. SALARIAL, SEMINÃRIOS, CONGRESSOS, APOIO 
MOV. SOCIAIS,etc)

660.000,00 11,16%

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES (CUT, CONTEE, APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS) 204.000,00 3,45%
DESPESAS FINANC./TRIBUTÁRIAS (BANCÃRIAS) 122.400,00 2,07%
TOTAL DA DESPESA 5.883.764,00 99,49%
SUPERÃVIT VERIFICADO 30.052,00 0,51%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018

asseMBLeia 
aproVa proposTa 
orCaMenTÁria para 
eXerCÍCio 2018
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NA ASSEMBLEIA DE 
27 DE NOvEMBRO, 
FOI APROvADO REAjUSTE 
NA MENSALIDADE 
SOCIAL, POIS O vALOR 
COBRADO ATé O 
MOMENTO é O MESMO 
DESDE jANEIRO DE 
2014, há PRATICAMENTE  
QUATRO ANOS.

Para fazer frente aos inúmeros desa-
fios, agravados pelos efeitos da  re-
forma trabalhista, a mensalidade 
passará dos atuais R$ 25,00 para R$ 
28,00, a partir de janeiro de 2018. O 
percentual corresponde a 12,5%, pa-
tamar bem inferior aos 33% de rea-
juste salarial que a categoria obteve 

Nenhum direito a menos!

Medidas para que o 
sindicato continue

firMe 
e forTe

nas negociações coletivas neste mes-
mo período.

Diante desse quadro político de enfra-
quecimento das entidades, via cortes de 
receitas e retirada de direitos dos traba-
lhadores, é preciso que nos fortaleça-
mos. Temos a convicção de que o espaço 
de luta e resistência tem que ser exercido 
onde a categoria estiver.

Foi  destacado, durante a asem-
bleia, o avanço do Sinpro-Rio na luta em 
defesa das(os)professoras(es) que atuam 
nas escolas e IES privadas. Em particular, 
o ano de 2017 está sendo marcado por 
ações em inúmeras frentes políticas/sin-
dicais: defesa da democracia, ações con-
tra as reformas trabalhista e previdenci-
ária, além da preservação e avanços nas 
Convenções Coletivas de Trabalho.

Para dialogar cada vez mais com a ca-
tegoria, o Sindicato tem investido na 
modernização da comunicação, as-
sim como nas ações sindicais, sejam 
elas nas visitas às  instituições de en-

sino ou nos atos construídos junto à 
classe trabalhadora.

Em 2018, os recursos para tais lutas vi-
rão das contribuições de nossa categoria: 
mensalidade social  econtribuição assis-
tencial – cobrada por ocasião das respec-
tivas datas-bases, quando das assinaturas 
de Acordos e Convenções Coletivas de 
Trabalho.  A  contribuição sindical  (im-
posto sindical) deixou de ser obrigatória.

Fechamento da SubSede barra 
–  Diante da perversa conjuntura, im-
posta pelo governo ilegítimo, que enfra-
quece as entidades sindicais, a  assem-
bleia debateu e aprovou o término das 
atividades da subsede Barra da Tijuca, 
até o final deste ano, após conclusão dos 
cursos e demais atividades.

Cabe ressaltar, no entanto, que tais medi-
das objetivam a manutenção mínima do 
equilíbrio político/financeiro da entidade. 
Juntos somos fortes, e sua participação 
na sustentação político/financeira de 
nosso sindicato é de vital importância.
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nota de FaLeciMento

O  Sinpro-Rio está desenvolvendo 
uma grande campanha de sindicali-
zação. Para toda ação deve haver uma 
reação e esta  é  a hora de reagirmos 
contra o desmonte trabalhista. O go-
verno ilegítimo desequilibrou total-
mente a relação patrão/empregado, 
fazendo com que a gangorra deixe no 
alto o patronato. Isso não é nada bom 
para uma democracia. Para reverter-
mos o quadro, só com muita luta em-
preendida por um Sindicato cada vez 
mais forte, com um número cada vez 
maior de filiados.

Juntos, seMpre, 
sereMos Mais Fortes

Estudo recente do IPEA – Instituto de 
Pesquisa Econômica  Aplicada  –  apre-
senta que os trabalhadores sindicali-
zados têm maiores conquistas do que 
os não sindicalizados. Não é por acaso 
que um governo ilegítimo e conserva-
dor, como o atual, só age contra os sin-
dicatos, ciente de que, com isso, atingi-
rá diretamente o trabalhador.

É em razão disso que o Sinpro-Rio con-
clama professoras e professores  para 
se sindicalizarem e fortaleceremainda 
mais o nosso Sindicato. É importante 

também que aqueles  já sindicalizados 
participem cada vez mais da vida da 
entidade e tragam mais filiados.

o Sinpro-rio solicita que o assunto 
sindicalização seja tema recorrente 
nas salas de professoras e professo-
res, e trabalhará para que sempre se 
encontre facilmente uma ficha de sin-
dicalização nesses espaços.

Estamos  vivendo  um  momento de 
afronta aos nossos direitos nunca antes 
vivido e com a chegada de mais sindi-
calizados, o que já vem acontecendo 
diariamente, vamos enfrentar com mais 
vigor o desmonte trabalhista, previden-
ciário, o desfavorecimento da classe tra-
balhadora perante um governo que não 
representa o povo, mas sim a elite.

A Diretoria

sindiCaLiZaÇÃo:

NÃO LUTE 
SOZINHO

ASSOCIE-SE AO SINPRO-RIO 
E FORTALEÇA A LUTA  

DE TODA A CATEGORIA

Quando você diz sim 
ao sindicato, diz não 

à retirada de seus 
direitos e conquistas

= jOSé MONREvI RIBEIRO
“Sindicato é ação”. Este sempre foi o 
lema do professor José Monrevi Ribei-
ro, que assim pensava e assim agia.

Companheiro de grandes batalhas sindi-
cais, Monrevi foi o primeiro presidente 
eleito no Sinpro-Rio, em 1978, após um 
período de perseguição às lideranças sin-
dicais, promovido pela ditadura militar, 
liderando o sindicato na luta pela rede-
mocratização do país.
O falecimento do ex-presidente do 
Sinpro-Rio, em 22 de novembro, deixa 
um grande vácuo, mas o legado de Mon-
revi deve ser seguido por todos e todas 
que lutam por direitos e conquistas para 
trabalhadoras e trabalhadores.
Monrevi, presente.

Oswaldo Teles, 
presidente do Sinpro-Rio.


