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Editorial

resistência 
e luta

ligadas à opção dominante no 
mundo pela política econômica 
neoliberal. Trata-se, a nosso ver, 
de uma dificuldade que precisa 
ser vista como provisória, diante 
do necessário enfrentamento ao 
desmonte deste projeto político, 
perverso, ligado aos interesses de 
uma elite insensível e reacionária.

Não há qualquer comprovação 
científica de que a supressão 
de direitos de trabalhadores 
possa reaquecer o mercado de 
trabalho, pois, não restam dú-
vidas de que o que gera empre-
go é crescimento econômico. 
E mais, é sobejamente conhecida 
nos meios acadêmicos a tese de 
que a diminuição na proteção 
dos trabalhadores não estimula a 
geração de empregos.

É igualmente falacioso dizer 
que o empregado brasileiro é 
caro. A busca de competitivida-
de no mercado globalizado pelo 
baixo custo da mão de obra é 
uma estratégia inadequada, visto 
que o salário não é só custo, tam-
bém é renda.

 Este verdadeiro desmonte de 
direitos e conquistas dos traba-
lhadores, que agora se assiste no 
país, só aumentará a insegurança 
e promoverá uma nova categoria 
empobrecida de trabalhadores, 
que certamente, a partir de ago-
ra, estará mais sujeita a pressões. 
Trata-se de perda de direitos in-
tegrais dos cidadãos porque a 

insegurança na remuneração, na 
redução de empregos fixos e per-
manentes e na garantia ocupacio-
nal agrava a subordinação econô-
mica e as condições de trabalho.

Por opção e compromissos polí-
ticos, todos nós, dirigentes sin-
dicais e categorias representadas, 
temos o dever de buscar cami-
nhos para os questionamentos, 
debates e mesmo para os devidos 
enfrentamentos. Em passado re-
cente na história política deste 
país, a luta contra a violência e 
repressão se constituía de resis-
tência e, principalmente, pro-
jetos, a começar pelo Estado de 
direito. Lutávamos pela conquis-
ta de uma sociedade  mais justa 
e menos desigual. De repente, 
neste pouco lapso de tempo, um 
governo ilegítimo está tentando 
apagar os sonhos de quem lutou 
nesta história. Nada pode nos 
abater porque os trabalhadores 
têm a história na mão.

O que se pode oferecer agora 
é luta e resistência, pois não 
se pode entregar a história do 
movimento dos trabalhadores 
para os produtores de horro-
res.

Não ao desmonte da legislação 
trabalhista!

Nenhum direito a menos!

 
Diretoria

O brasIL demOrOu 
décadas para 
recOnhecer a 
necessIdade de O 
estadO medIar as 
reLaÇões entre 
O capItaL e O 
trabaLhO LIvre. 
Algum tempo após a ascensão de 
Vargas ao poder, foi decretada a 
Consolidação das Leis do Traba-
lho, em 1º de maio de 1943. Ao 
longo desse tempo, a CLT veio so-
frendo transformações, em nada 
comparado ao desmonte promo-
vido pela reforma deste gover-
no golpista, que enterrou todo o 
arcabouço legal de proteção aos 
trabalhadores brasileiros.

Sabemos que, no momento, o 
trabalho dos sindicatos enfrenta 
dificuldades políticas e econômi-
cas nacionais, além das questões 

cOntra O desmOnte 
trabaLhIsta
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existente e aceitar as condições 
de dominação às quais estão sub-
metidos. A “Escola Sem Partido” 
é a escola dos partidos da direi-
ta, os partidos conservadores e 
reacionários que visam manter o 
estado de coisas atual com todas 
as injustiças e desigualdades que 
caracterizam a forma de socieda-
de dominante no mundo de hoje.”

Demerval Saviani encerra o artigo 
afirmando que “nessa fase difícil 
que estamos atravessando, mar-
cada por retrocesso político, com 
o acirramento da luta de classes 
lançando mão da estratégia dos 
golpes parlamentares visando a 
instalar governos ilegítimos para 
retomar sem rebuços a agenda  
neoliberal, derrotada nas urnas, re-
sulta imprescindível combatermos 
as medidas restritivas dos direitos 
sociais, entre eles, o direito a uma 
educação de qualidade, pública e 
gratuita, acessível a toda a popula-
ção. Essa foi e continua sendo, ago-
ra de forma ainda mais incisiva, a 
nossa luta. A luta de todos os edu-
cadores do Brasil.”

demervaL savIanI: a cLasse 
dOmInante tem mObILIzadO uma 
dIreIta raIvOsa para se manIfestar 
nOs meIOs de cOmunIcaÇÃO

“A par de medidas como cortes 
no orçamento, destituição e no-
meação de membros do Conselho 
Nacional de Educação sem con-
sulta, um sinal emblemático da 
intervenção nos próprios conteú-
dos e na forma de funcionamento 
do ensino é o movimento deno-
minado “Escola sem Partido” que 
se apresenta na forma de projetos 
de lei na Câmara dos Deputados, 
no Senado Federal e em várias 
Assembleias Estaduais e Câmaras 
Municipais do país.”O professor 
ressalta que o “referido projeto é 
chamado por seus críticos de “lei 
da mordaça”, pois explicita uma 
série de restrições ao exercício do-
cente, negando o princípio da au-
tonomia didática consagrado na 
legislação e nas normas relativas ao 
funcionamento do ensino.”

Para Saviani, a “motivação dessa ofen-
siva da direita tem um duplo compo-
nente. O primeiro é de caráter global 
e tem a ver com a fase atual do capi-
talismo que entrou em profunda crise 
de caráter estrutural, situação em que 
a classe dominante, não podendo se 
impor racionalmente, precisa recorrer 
a mecanismos de coerção combina-
dos com iniciativas de persuasão que 
envolvem o uso maciço dos meios de 
comunicação e a investida no campo 
da educação escolar, tratada como 
mercadoria e transformada em ins-
trumento de doutrinação. 

O segundo componente tem a ver 
com a especificidade da formação 
social brasileira marcada pela per-
sistência de sua classe dominante, 
sempre resistente em incorporar a 
população, temendo a participação 
das massas nas decisões políticas.”

Demerval Saviani acentua, ainda, 
que a classe dominante tem mobi-
lizado uma direita raivosa para se 
manifestar nos meios de comuni-

Em artigo para o portal Vermelho, o professor da Unicamp e pesquisador 
do CNPq, demerval Saviani, aborda várias iniciativas tomadas pelo 
governo golpista, medidas que ele denomina de abastardamento da 

Educação, sendo a “Escola Sem Partido” uma delas

cação convencionais, nas redes so-
ciais e nas ruas.  “Nesse contexto, 
se aprovado o projeto da “Escola 
Sem Partido”, todo o ensino, in-
cluída a formação dos professores, 
estará atrelado a esse processo de 
destituição da democracia como 
regime baseado na soberania po-
pular, colocando o país à mercê 
dos interesses do grande capital e 
das finanças internacionais.” 

Saviani defende que deve haver 
uma resistência ativa ao projeto, e 
que esta seja coletiva, pois “resistên-
cias individuais não têm força para 
se contrapor ao poder dominante 
exercido pelo governo ilegítimo e 
antipopular.” Além disso, “que seja 
propositiva, isto é, que seja capaz 
de apresentar alternativas às medi-
das do governo e de seus asseclas.”

De acordo com Saviani, “ao procla-
mar a neutralidade da educação, o 
objetivo a atingir é o de estimular 
o idealismo dos professores fazen-
do-os acreditar na autonomia da 
educação em relação à política, o 
que os fará atingir o resultado in-
verso ao que estão buscando: em 
lugar de, como acreditam, estar 
preparando seus alunos para atu-
ar de forma autônoma e crítica 
na sociedade, estarão formando 
para ajustá-los melhor à ordem 

Projeto Escola sem partido

Sem Liberdade
Sem Democracia

Sem Debate de ideias
Sem Ensino Livre e Crítico

Sem Diversidade



jornal do professor    |   235    |    novembro de 20174

nita freire

gava essa faixa foi pago para carre-
gar, ou ele próprio confeccionou, 
talvez com amigos. 

Tenho pena de todas essas pessoas 
que se envolveram para levar uma 
coisa que traduz ignorância, porque 
o Paulo nunca foi um doutrinador. 
Pelo contrário, todo o trabalho dele 
é de conscientização para a autono-
mia dos sujeitos, para as escolhas 
dos caminhos que cada homem 
e cada mulher quiserem tomar. O 
que o Paulo fez foi mostrar que o 
oprimido tem uma maneira de sair 
da condição de opressão. 

Ele se preocupou muito com as con-
dições em quaisquer relações entre 
as pessoas. Não é justo ser apenas 
mandado, ser vilipendiado, em con-

“Paulo nunca foi um doutrinador. Pelo contrário, todo o 
trabalho dele é de conscientização para a autonomia dos 

sujeitos, para as escolhas dos caminhos que cada homem e 
cada mulher quiserem tomar”

“trabalho de paulo freire 
é de conscientização para a 
escolha de caminhos”
As afirmações acima e ao lado 
são da entrevistada pelo jornal do 
Sinpro-RS, Extra Classe, a pedagoga 
e doutora em Educação, Ana Maria 
Araújo Freire, Nita (viúva de Paulo 
Freire), que conversou com o jorna-
lista Marcelo Menna Barreto sobre o 
relançamento do livro “Paulo Frei-
re, uma história de vida”, sobre os 
ataques que o grande educador tem 
recebido, sobre a famigerada Escola 
Sem Partido e a respeito da violên-
cia que os professores vêm sofrendo 
dentro e fora das salas de aula. 

Abaixo, trechos da entrevista, que 
a professora e o professor poderão 
acessar na íntegra pelo link: http://
www.extraclasse.org.br/exclusi-
voweb/2017/09/paulo-freire-nun-
ca-foi-um-doutrinador/

sObre escOLa sem partIdO  
e manifestações de golpistas como   
“chega de doutrinação marxista.  

basta de paulo freire”.  

Às vezes, causa raiva; às vezes, 
causa compaixão, diante do fato 
de que ou aquele rapaz que carre-

ana marIa araÚjO freIre (nIta), 
vIÚva de pauLO freIre, é pedagOga 
e dOutOra em educaÇÃO
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misóginos, partem realmente dos 
que se sentem desprezados. Se fala 
tanto que Lula fez isto e isto, não! 
Na realidade, o que eles querem 
dizer é ‘trouxe essa classe que está 
nos aborrecendo e abafando e nós 
não conseguimos passar para o pa-
tamar acima, que é a classe de elite 
dominante’. Porque eles acreditam 
que podem passar (risos).

reedIÇÃO dO LIvrO,  
“pauLO freIre, uma hIstÓrIa  

de vIda”, marcando 20 anos da 
morte do mestre. 

 Acho que foi muito importante que 
a editora Paz e Terra quisesse reedi-
tar o livro, pondo a público a vida, 
nos menores detalhes, do homem 
que lutou, lutou, lutou a vida inteira 
pela educação no Brasil. Paulo deu 
o seu corpo e a sua alma ao povo 
brasileiro; ao povo do mundo, mas 
sobretudo ao povo brasileiro.

Reeditar a biografia é deixar Paulo 
vivendo. Se eu não publicasse mais 
os livros que eu tenho direito, que 
Paulo me deixou como direito, se 
não tivesse atenta, procurando que 
a editora não se acomode em situ-
ações pouco visíveis para Paulo, ele 
já teria morrido com 20 anos. 

sObre O LIvrO “cartas 
pedagÓgIcas”, no qual diz que a 

banalização da violência vem de 
uma educação precária, o que  

paulo freire falaria sobre o nosso 
momento de violência contra os 

professores nas escolas. 

Paulo diria que falta, primeiro, auto-
ridade do professor. Essa autorida-
de não vem sendo concedida como 
antigamente pela família, pelo Esta-
do, pela sociedade toda. O professor 
antigamente tinha um status alto, 
embora não ganhasse tanto dinheiro 
assim, ele tinha um alto status. No 
momento em que os professores co-
meçam a ser degradados, esse é um 
dos motivos. O outro motivo é que 
essas classes emergentes, que subi-
ram, acham que o filho do rico insul-
ta todo mundo, inclusive o professor, 
porque tem dinheiro e tem poder. 
E isso não é verdade. Então, é por 

imitação, querer ser igual em tudo, 
que ele (o aluno) vai, e bate, e diz ‘e 
aí, qual é? Eu conheço o pessoal do 
município de Itapevi e um rapaz ne-
gro, muito modesto, superesforçado, 
competente, me parece que ele é ho-
mossexual também, foi agredido vá-
rias vezes pelos alunos. O que é que a 
Secretaria fez? Colocou ele em casa. 
Deu licença de seis meses.

A Secretaria não enfrenta porque 
os pais desses meninos vão lá na 
escola e dizem ‘meus filhos aqui 
podem fazer o que quiserem. Po-
dem subir em sofá, porque na mi-
nha casa sobem; podem insultar, 
porque na minha casa insultam’. En-
tão, existe um respaldo também dos 

pais. E por que os pais dão esse res-
paldo? Porque estão muito ausentes, 
da presença, da presença educadora 
com relação a seus filhos.

Não existe uma grande preocupa-
ção. O que acontece aí é que eles 
enchem as crianças de mimos e de 
presentes. Brinquedos, cada vez 
mais brinquedos, ‘eu quero isso, eu 
quero isso’, as crianças fazem birra, 
batem os pés no chão e os pais dão, 
mesmo pagando em dez, quinze 
vezes se for possível. Ele não pode 
comprar aquilo, mas ele dá. Eu acho 
que é esse conjunto de coisas rela-
cionadas que determina essa falta de 
respeito à pessoa do professor e da 
direção das escolas também.

dições miseráveis. Essas pessoas têm 
que ascender socialmente.

Quem bota essa placa ‘Basta de 
Paulo Freire’ na realidade não quer 
uma divisão menos injusta das ri-
quezas do país, não é? Tanto que os 
governos até FHC calculavam o or-
çamento da União baseado em 100 
milhões de pessoas. Os 53 milhões 
que estavam de fora, esses não se 
contavam. Para eles não ia nenhu-
ma obra de escola, de saneamento, 
de moradia, não ia. 

Esse movimento - Escola Sem 
Partido - é uma coisa terrível. 
Abriram até um canal, não sei se 
funcionou, para as crianças escre-
verem diretamente para o MEC, 
nessa linha: ‘professor tal falou 
de Marx na aula e disse que ele 
é muito bom’, por exemplo; falou 
de Paulo Freire: ‘Foi um homem 
muito católico, de muita fé, mas 
que alfabetizava’. Então, a alfa-
betização ficou no ‘mas que’… 
Que coisa perigosa!

mOvImentOs 
fundamentaLIstas 
apÓs O períOdO de 

demOcratIzaÇÃO
O mundo todo está caminhando 
para a direita. Quando os pobres, 
no caso da Europa, olham os exi-
lados chegando, o medo que os na-
cionalistas têm é que esses vão to-
mar os seus empregos. Raramente 
aparece um nacionalista defenden-
do, acolhendo e protegendo pes-
soas que aparecem nesses barcos 
precários, chegando à Espanha, por 
exemplo. Mas, enfim, aqui no Brasil 
houve 13 milhões, há quem diga 40 
milhões de pessoas que mudaram 
de classe social. Essa população que 
entra começa a abrir espaços. Ela 
quer espaço na universidade e quer 
espaço no emprego e vai conse-
guindo. Isso deixa a direita, a classe 
média, que é preponderantemente 
de direita no Brasil, revoltada. Es-
ses movimentos, como você citou, 

“reeditar a biografia 
é deixar paulo vivendo” 

memÓrIa
O mestre !
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contra a
reforMa 
traBalHista

questIOnada pOr 
membrOs da justIÇa 
dO trabaLhO e pOr 
trabaLhadOres, a 
refOrma trabaLhIsta 
entra em vIgOr 
O governo ilegítimo que se apossou do po-
der, com um Congresso conservador, rea-
cionário e corrupto está deixando o traba-
lhador sem proteção frente à sanha patronal. 

Lutar pela anulação desta malfadada 
reforma trabalhista é a nossa missão. 
Nossa obrigação também é a de não 
deixar cair no esquecimento as nossas 

a reforma 
não impede 

as instituições 
de ensino de 
realizarem a 

homologação de 
demissões nos 

sindicatos. sobre 
esse assunto já 

há várias decisões 
judiciais favoráveis 
aos trabalhadores  

eXIja
rescIsÃOconquistas, sempre as comparando 

com as ameaças que agora se tor-
nam realidade. Uma realidade triste 
e cruel, mas, se depender da luta do 
trabalhador, fugaz. 

Já há campanhas empreendidas por 
centrais sindicais pela anulação desta 
reforma (procure o Sinpro-Rio para as-
sinar o abaixo-assinado) e magistrados 
do Trabalho já antecipam a inaplicabi-
lidade de muitos dos seus pontos. Mi-
nistros do Tribunal Superior do Traba-
lho, desembargadores, procuradores e 
auditores fiscais criticaram as mudan-
ças, consideradas inconstitucionais e 
contrárias a tratados internacionais dos 
quais o Brasil faz parte. 

O sInprO-rIO tIra dÚvIdas 
sObre a refOrma:

O Sinpro-Rio, mediante o seu departa-
mento jurídico, se antecipa e esclarece 
sobre questionamentos surgidos com a 
nova legislação. Veja a seguir: 

Mais de sete décadas de conquistas e manutenção de direitos 
dos trabalhadores brasileiros estão sendo jogadas no ralo, 

neste mês de novembro. Foram 74 anos de muita luta, desde a 
implantação da ClT – Consolidação das leis do Trabalho – em 

1943. No entanto, nem na ditadura militar os direitos da classe 
trabalhadora foram tão vilipendiados

– O prOfessOr pOde ser ObrIgadO a 
cOmpensar a ausência de trabalho em dia 
– ponte (recesso entre o feriado e o final de 
semana)?
Não. Esses “enforcamentos” normal-
mente não estão contabilizados nos 200 
dias letivos anuais, não existindo motivo 
para a compensação.

a autOrIzaÇÃO dO parceLamentO das férIas 
pela nova legislação trabalhista permitirá a 
convocação do professor no mês de janeiro?
É fundamental diferenciar férias traba-
lhistas das férias escolares (recesso).

A autorização do parcelamento das 
férias não altera o período de reces-
so escolar dos alunos estabelecido no 
art. 19, inciso XI da Lei 4528/2005. 
O preceito determina a simultaneidade e 
a integralidade do mês de Janeiro, anu-
almente, para as férias escolares. Por sua 
vez, o parágrafo 2º do art. 322 da CLT 
veda a prestação de serviços pelo profes-
sor no período de férias escolares, salvo 
para a aplicação de prova. As férias tra-
balhistas, normalmente, são concedidas 
pelas escolas no mês de janeiro, exata-
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Lutar pela anulação 
desta malfadada 

reforma trabalhista 
é a nossa missão! 

cLt
admIssÃO

O sinpro-rio coloca 
seu departamento 

jurídico à disposição 
das professoras e 
professores para 

o elucidamento 
de outras dúvidas 

a respeito 
da reforma 
trabalhista.

dÚvIdas
cOnsuLte

tem maIs 
perguntas?

E-mails: juridico@sinpro-rio.org.br
plantao@sinpro-rio.org.br

mente, em razão dessa impossibilidade 
de convocação do professor.

cOmO deve ser O pagamentO das atividades 
desempenhadas fora do local do trabalho?
O professor recebe por hora-aula, sendo 
certo que a remuneração pela prestação 
de serviços fora da dependência do em-
pregador deverá seguir a regra do art. 320 
da CLT (número de aulas semanais, mul-
tiplicado pelo valor da hora-aula, multi-
plicado por 4,5).

A forma de pagamento e controle da jor-
nada das atividades externas estão regu-
ladas pelas cláusulas 28 e 28.4 e 28.5 das 
convenções da Educação Básica e da Edu-
cação Superior, respectivamente.

a reforma trabalhista autoriza a cOntrataÇÃO 
de pessOa jurídIca e de autônOmO, 
como esses contratos podem ser firmados na 
categoria? 
A autonomia, a contratação de pessoa 
jurídica e o trabalho cooperativado exis-
tem há bastante tempo no mundo do 
trabalho. A inclusão dessas modalidades 
na CLT não modifica a forma de contra-
tação, pois a definição de empregado e 
empregador não foi alterada.

É empregado aquele que presta serviços 
de forma habitual, remunerada e subor-
dinada. Esses requisitos estão presentes 
na contratação dos professores, mesmo 
que rotulado um contrato como “PJ – 
Pessoa Jurídica” ou “Autônomo”:

•	 os professores recebem salário 
(remuneração); 

•	 devem seguir o planejamento pedagógico 
e as regras básicas da instituição 
(subordinação);

•	 possuem uma grade de horária regular 
semestral ou anual (habitualidade e 
pessoalidade na prestação de serviços). 

 
Quem tiver seu contrato indevidamente 

rotulado como “Pessoa Jurídica” ou “au-
tonomia” poderá recorrer à Justiça do 
Trabalho para postular o reconhecimen-
to do vínculo empregatício.

a reforma trabalhista autoriza a fOrmaLIzaÇÃO 
dO cOntratO IntermItente. esta modalidade 
de contratação poderá ser firmada pelos 
professores?
Considera-se como “intermitente” o 
contrato de trabalho no qual a presta-
ção de serviços, com subordinação, não 
é contínua, ocorrendo com alternância 
de períodos de prestação de serviços e 
de inatividade, determinados em horas, 
dias ou meses, independentemente do 
tipo de atividade do empregado e do em-
pregador. A simples leitura da definição 
do contrato intermitente evidencia a sua 
inaplicabilidade para os cursos regulares 
oferecidos pelas instituições de ensino.

Em todos os segmentos, desde a Edu-
cação Infantil até a Superior, existe um 
planejamento pedagógico regular e 
contínuo, o que afasta a intermitência 
das atividades. Eventual contratação na 
modalidade intermitente deverá ser de-
nunciada ao Sindicato para providências 
junto aos órgãos fiscalizadores. 

Um professor de graduação com con-
trato intermitente, por exemplo, não 
poderá ter a sua titulação utilizada na 
avaliação do MEC.

O que devo fazer, caso a Instituição  
não marque a hOmOLOgaÇÃO da mInha 
rescIsÃO no sindicato?
A Reforma não impede as instituições de 
ensino de realizarem a homologação de 
demissões nos sindicatos. 

O Sinpro-Rio, bem como a maioria dos 
sindicatos do Brasil, entende que essas 
homologações devem continuar sendo 
feitas nas entidades de classe, como ga-
rantia de direitos trabalhistas. Sobre esse 
assunto já há várias decisões judiciais fa-
voráveis aos trabalhadores. 

O professor pode exigir que a entrega 
das guias e a conferência do valor pago 
seja feita no Sindicato. Contudo, caso o 
patrão não aceite, os professores devem 
entrar em contato com o Sinpro-Rio 
para marcar uma conferência de suas 
verbas rescisórias já pagas, que, se  in-
corretas, podem ser objetos de uma ação 
trabalhista. 

é possível o encerramentO dO cOntratO de 
trabalho por acordo?
O término do contrato por acordo é 
mais uma das inovações dessa reforma.

O encerramento por acordo está condi-
cionado a concordância das duas partes 
– empregador e empregado. Quando o 
empregado não quer continuar na em-
presa, o empregador pode concordar 
em romper “por acordo”.

Contudo, na situação inversa, em razão 
do princípio da continuidade dos con-
tratos de trabalho, o empregador que 
não pretende continuar com o empre-
gado, deve dispensá-lo sem justa causa.

O encerramento do contrato por acor-
do reduz pela metade as verbas resci-
sórias. Cuidado: não aceite pressões 
e assédios, procure imediatamente o 
Sinpro-Rio.

assine o abaixo-assinado pela 
anulação da Reforma Trabalhista

PRoFESSoR(a)
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“Apagar o professor é apagar 
o futuro.” Esse é o slogan da 
Campanha Nacional contra 
a Desprofissionalização do 
Professor: Pela Valorização da 
Educação, na Defesa dos Direitos 
e Contra as reformas, lançada  
pela Contee, durante a abertura 
do XIX Conselho Sindical 
(Consind) da Confederação.

As reformas da Previdência, traba-
lhista e da terceirização irrestrita, 
que retiram direitos dos trabalha-
dores e atingem em cheio o setor 
educacional e a sala de aula; a re-
forma do ensino médio, que rebai-
xa a formação dos professores, des-
trói as licenciaturas e compromete 
a qualidade do ensino, permitindo 
a contratação de qualquer pessoa 
com “notório saber”; o movimento 
Escola Sem Partido, que ameaça a 
liberdade de ensinar e aprender e 
os projetos pedagógicos críticos e 
democráticos… tudo isso apro-
funda a desvalorização do magis-
tério, levando a um fenômeno de 
desprofissionalização.

A campanha foi apresentada pelo 
coordenador da Secretaria de Co-
municação Social da Contee, Alan 
Francisco de Carvalho, pela coor-

denadora da Secretaria-Geral, Ma-
dalena Guasco Peixoto, e por Ana 
Petta, da Clementina Filmes, que 
desenvolveu o trabalho junto com 
a Contra Regras. Além de banners, 
panfletos, adesivos, vídeos e mate-
rial para redes sociais, a campanha 
conta também com peças como es-
têncil e lambe-lambes. Além disso, 
a própria confecção da etapa das ca-
misetas pode ser feita por meio de 
atividades lúdicas, tanto em escolas 
quanto em praças, parques etc. 

A ideia, segundo Ana Petta, é 
ocupar os espaços públicos e criar 
uma identidade visual da campa-
nha nas cidades.

A coordenadora da Secretaria-Geral 
da Contee ressaltou que, em que pese 
a Confederação representar profes-
sores e técnicos administrativos, a 
campanha foi desenvolvida especifi-
camente para o magistério devido à 
gravidade dos golpes contra essa ca-
tegoria. Madalena também lembrou 
que a entidade desenvolveu campa-
nha voltada para os técnicos admi-
nistrativos, como no caso da terceiri-
zação, bem como outras para as duas 
categorias.

texto: contee

cOntee LanÇa campanha cOntra a

desprofissionalização 
do professor

cOntee

acesse a página  
da contee para 
ver os materiais  
de campanha

acesse

um país sem prOfessOr é 
um país sem futurO
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1º) dirigir-se ao Inss e pedir o seu cnIs.
2º) dirigir-se ao sindicato com duas 
cópias do cnIs e preencher duas vias 
de uma carta, que serão carimbadas e 
rubricadas pelo diretor do sindicato.
3º) entregar na escola uma das vias da 
carta e do cnIs, ficando com a outra 
via devidamente carimbada e assinada 
do colégio. 

Essa estabilidade termina quando o 
professor completar o tempo que fal-
ta para se aposentar. 

Lembramos que o SINPRO-RIO 
oferece aos sindicalizados um aten-
dimento exclusivo para contagem de 
tempo de serviço.

vOcê cOnhece a

nossa 
conVenção?

é muItO cOmum aO se faLar em acOrdO Ou cOnvenÇÃO cOLetIva que sÓ 
se Lembre das cLáusuLas ecOnômIcas, Ou seja, aqueLas que determInam 

O seu reajuste saLarIaL. neste artIgO, vamOs cOmentar aLgumas das 
demaIs cLáusuLas (as chamadas cLáusuLas sOcIaIs) da cOnvenÇÃO 

cOLetIva dO trabaLhO da educaÇÃO básIca/2017

cLáusuLa  – 24ª - caLendárIO 
escOLar

É comum professores ligarem para 
o Sindicato com perguntas como:

1. “ a escola quer que eu trabalhe até 
30 de dezembro. pode?”

2. “a escola vai dar recesso em julho de 
apenas uma semana. pode?”

3. “a escola quer que eu trabalhe sábado, 
na festa junina, sem pagar hora extra 
para compensar aquela sexta-feira 
“enforcada” do último feriado. pode?”

Tudo isso, envolve o calendário 
escolar que deve ser fornecido aos 
professores a cada início de ano ou 
de semestre. 

vamOs, entÃO, 
respOnder às 
perguntas:
1. no calendário, deve constar o período 

de recesso escolar. se entre o natal e 
o ano novo estiver escrito recesso, o 
colégio não pode convocar o professor, 
a não ser para aplicar provas. 

2. se no calendário constar uma 
semana de recesso, não há o que 
contestar. O sinpro-rio vem lutando 
por um calendário unificado com 
férias em janeiro e, pelo menos, 
duas semanas de recesso em julho, já 
praticado pela maioria das escolas.

 
Essa unificação é muito importan-
te. Veja o exemplo abaixo de um 
professor que trabalha em duas es-
colas (A e B).

•	 na escOLa a, o recesso vai de 12 a 
25 de julho.

•	 na escOLa b, vai de 21 de julho a 
02 de agosto

 
cOncLusÃO:  
O prOfessOr sÓ descansa, 
efetIvamente, cIncO dIas.

3. se o sábado aparece, no calendário, 
como dia letivo (nos 200 dias), não 
há o que contestar.

 
Em caso contrário, está caracteri-
zado o chamado “banco de horas”, 
assunto esse que não faz parte da 
nossa CCT. Nesse caso, não cabe a 
compensação. Tem que pagar a festa 
junina como hora extra, sim.

Professora e professor, a conven-
ção coletiva é fruto de muito esfor-
ço. Não podemos perder as cláu-
sulas já conquistadas. É seu dever 
lutar para mantê-las e avançar. 

Tenha a CCT sempre em mãos 
ou acesse-a através do nosso site 
(www.sinpro-rio.org.br). 

E lembre-se: a convenção atual 
termina em março de 2018. É 
importante estarmos mobilizados 
para podermos renová-la a partir 
de abril, que o mês da data-base. 

cLáusuLa 8ª – nOtIfIcaÇÃO de 
dIspensa

Caso um professor seja demitido 
em qualquer época do ano, depen-
dendo de como se processa essa 
demissão, o colégio terá que pagar 
algo mais além das verbas rescisó-
rias normais. 

Na cláusula em questão, se a esco-
la não desejar manter o professor 
para o ano letivo seguinte terá que 
comunicá-lo (não é aviso prévio) 
até 31 de dezembro. 

Caso não o faça, terá que pagar 
uma multa equivalente a dois salá-
rios do professor. 

Deve-se ter muita atenção ao as-
sinar essa comunicação. Já tive-
mos caso de professor assinar em 
fevereiro com data de dezembro. 
Todo cuidado é pouco.

cLáusuLa 17ª - estabILIdade pré 
apOsentadOrIa

Estando a 24 meses de sua apo-
sentadoria, o professor não poderá 
ser demitido, salvo por justa causa. 
Para isso, ele deve:
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O sIndIcatO  
é de tOdas as 
fOrÇas pOLítIcas. 
fIrmes e fOrtes.  
sempre na Luta!

posse no sinpro-rio

O presidente da nova diretoria, Oswaldo 
Teles, que continua um trabalho de re-
sistência e luta desde 2014, afirmou que 
o momento só fortalece a categoria, que 
se manterá unida em torno do propósito 
de combater o desmonte das conquistas 
dos trabalhadores. 

“O momento é difícil, mas só fortale-
ce a gente. Temos que renascer todos 
os dias. Vamos reverter!”, afirmou 
Oswaldo.

O dirigente enalteceu ainda o clima leal da 
disputa nas eleições do Sinpro-Rio e rea-
firmou que só a unidade dará condições 
para a reversão do triste cenário em que 
vivemos: “O Sindicato é de todas as forças 
políticas. Os companheiros lutadores da 
oposição sabem que só existem dois lados: 
o lado daqueles que impuseram o golpe e 
o daqueles que lutam contra o golpe. Fir-
mes e fortes. Sempre na luta!”

Compuseram a mesa, além do presidente 
do Sinpro-Rio, Malvina Tuttman (Conse-
lho Estadual de Educação), Marcelo Rodri-
gues (presidente da CUT\RJ), Paulo Sér-
gio Farias (presidente da CTB\RJ), Paulo 
Roberto Pereira Gomes (Feteerj), Selene 
Michelin (CNTE), Gisele Vargas (Contee), 
Adeilson Telles (presidente da Comissão 
Eleitoral do pleito do Sinpro-Rio).

Estiveram presentes e deixaram seus de-
poimentos de resistência e homenagem 
ao Sinpro-Rio: senador Lindbergh Fa-
rias (PT), deputada federal Jandira Fe-
ghali (PCdoB), deputado estadual Elio-
mar Coelho (PSOL). Compareceram 
também os deputados estaduais Gilber-
to Palmares e Waldeck Carneiro (ambos 
do PT), Carlos Minc (sem partido) e o 
ex-deputado Robson Leite (PT).

OtImIsmO

nova diretoria do 
sinpro-rio toma 

posse consciente do 
momento crítico, 
mas otimista em 

razão da luta.

Luta

Com otimismo em razão da tradição de luta, mas com a constatação 
do momento crítico em que a classe trabalhadora vive, a nova 

diretoria do Sinpro-Rio tomou posse em 22 de setembro, para o 
quadriênio 2017/2021
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Professora e professor, em bre-
ve, chegará às suas mãos a nossa 
Agenda Sinpro-Rio 2018.  

Além de instrumento para planeja-
mento e agendamento de compro-
missos, a agenda 2018 será impor-
tante para destacarmos os direitos 
trabalhistas. Em cada mês, um 
tema relativo às nossas conquistas 
e direitos. Podem querer mudar a 
legislação, mas a nossa história de 
luta e de conquistas sempre será 
vivenciada em nosso dia a dia.

Na nossa agenda há homenagem 
às mulheres de luta de nossa cate-
goria, com um texto específico no 
mês de março. Trará ainda, como 
destaque, maio, mês em que se 
homenageia os trabalhadores em 
todo o mundo. Direito a férias, re-
cesso escolar, saúde dos profissio-
nais de Educação, Acordo e Con-
venção Coletiva, detalhes sobre o 
FGTS e a Aposentadoria Especial 
são alguns dos temas destacados.

Que em 2018, a Agenda Sinpro
-Rio seja repleta de boas realiza-
ções e conquistas!

a sua 
agenda 
2018 está 
chegandO

O Sinpro-Rio proporcionou aos 
seus filiados que assistissem ao 
espetáculo teatral  “10 Dias que 
Abalaram o Mundo,” exibido de 
14 a 22 de outubro, no Armazém 
Utopia. A peça, da Companhia En-
saio Aberto, dirigida por Luiz Fer-
nando Lobo, partiu dos documen-
tos da Revolução Russa, destacando 
o que o acontecimento representou 
para a classe trabalhadora. 

A encenação configura-se num es-
petáculo referência para se conhecer 
um fato histórico marcante do sécu-
lo XX, com reflexos ainda hoje, cem 
anos depois, contando uma história 
para fazer avançar a história.

para este anO, os filiados do 
Sinpro-Rio têm ainda a oportu-
nidade de participar de eventos 
como a palestra “Desenvolvi-
mento Cognitivo, aprendizagem 
e inclusão”, apresentada por Mi-
chelle Gonzaga Gitahy Rebello, 

especialista em fisioterapia, pedi-
átria e pedagia. A palestra acon-
tecerá em 25  de novembro, na 
subsede Barra da Tijuca.

“Pintura com terra e desenhos 
com elementos da natureza” será 
outro evento promovido pela Es-
cola do Professor, em 25 de no-
vembro. O evento, que consiste 

100 anOs da

reVolução russa
eM cena

em oficina sensorial para a Edu-
cação Infantil e Fundamental I, 
será coordenado por Fabrícia Ma-
chado de Carvalho, educadora e 
produtora cultural. 

Consulte sempre o Guia de Progra-
mação  Escola do Professor e CO-
PAP no nosso site:  http://www.
sinpro-rio.org.br

O Sinpro-Rio participou do XXIV 
Congresso Nacional de Aposen-
tados, Pensionistas e Idosos 
(CNAPI), acontecido em Porto 
de Galinhas (PE) entre 19 e 23 de 
outubro. No evento, foram discu-
tidos os seguintes temas: Revisão 
de Benefícios; Reformas Consti-
tucionais e o Futuro dos Direitos 
Sociais; A Voz da Imprensa na 
Reforma da Previdência; Como o 
Sistema da Dívida impede o nos-

sInprO-rIO partIcIpa  
de cOngressO de apOsentadOs

so Desenvolvimento Econômico; 
Segredos para uma Longevidade 
Saudável; A importância da Pe-
trobras na Economia Brasileira; 
O Idoso e o Exercício Pleno da 

Cidadania; Impactos Econômi-
cos do Pagamento de Benefícios 
aos Municípios e as Lutas pelos 
Direitos Previdenciários e Traba-
lhistas no Brasil. 
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Sindicalizar-se é exercer um direito e participar de um ato de cidadania.
É se associar a uma entidade que é legítima representante de sua categoria.

Sindicalizar-se é participar de ações que valorizam seu ofício. 
Sindicalizada(o), você estará lutando ao lado de seus companheiros para 

manter direitos já conquistados e avançar

precisaMos 
falar de sindicalização
por que sindicalizar-se?

ensino, lazer, esporte, saúde e outras, com 
as quais o seu sindicato tenha convênio;

•	 o sindicato negocia duramente para 
que o trabalhador tenha os melhores 
reajustes salariais e manutenção de 
direitos e conquistas.

•	 de acordo com a consolidação das Leis 
do trabalho, só o sindicato pode negociar  
convenções e acordos coletivos.  

quandO vOcê dIz sIm 
aO sIndIcatO, dIz nÃO 

à retIrada de seus 
dIreItOs e cOnquIstas 

fonte: meusalário.org.br

veja aLgumas bOas 
razões para se 
sIndIcaLIzar:
•	 os sindicatos lutam por condições dignas de 

trabalho e pela ampliação do mercado de 
trabalho;

•	 os sindicatos negociam as reivindicações das 
categorias junto aos empregadores e lutam, 
na esfera do poder público, pela aprovação 
de projetos de leis que beneficiem a classe 
trabalhadora;

•	 o trabalhador sindicalizado tem direito 
garantido à assistência jurídica, seja 
individual ou coletiva, com advogados de 
direitos trabalhista, criminal e cível;

•	 o trabalhador sindicalizado tem direito 
a descontos em diversas instituições de 

Os avanços 
alcançados 

pelo sinpro-
rio nasceram 

de intensas 
mobilizações 

coletivas e para 
que o seu sindicato 

seja cada vez 
mais atuante, ele 
necessita de sua 

participação

mOtIvOs
sIndIcaLIze-se

NÃO LUTE 
SOZINHO

ASSOCIE-SE AO 
SINPRO-RIO E 
FORTALEÇA A 

LUTA DE TODA A 
CATEGORIA


