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Editorial

Vitórias de uma categoria
alinhada ao seu Sindicato
Nesta edição de agosto de 2019, o jornal do Professor/a vem com boas notícias e, claro, com alertas e chamados à luta.
Quanto às boas notícias, mesmo diante de um
quadro político desfavorável, a força da categoria
soube a hora e o momento de se fazer presente às
chamadas do seu sindicato.
Soube fazer também o necessário enfrentamento
diante não só das investidas do capital - favorecido
que foi pelas concessões oficiais nas entrelinhas da
Reforma Trabalhista - bem como das infindáveis
tentativas do governo de desmonte da educação,
aliado aos seus propósitos retrógrados de acabar
com as próprias formas de organização dos trabalhadores e trabalhadoras – os seus sindicatos.
Mesmo diante deste quadro tão desfavorável a nós
professores, anunciamos o fechamento, junto aos
respectivos patronais, de todos os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) de nossa
área de competência e representação, tanto para a
Educação Básica quanto para a Educação Superior.
Garantindo, assim, à categoria a manutenção de sua
base salarial, com recuperação das perdas inflacionárias, com base no INPC, e permanência de todas
as cláusulas sociais. E mais, com validade bianual,
para a Educação Superior e área estendida.
Um ganho e tanto, principalmente diante da atual
conjuntura, em que o cardápio político da elite empresarial brasileira, apoiada no discurso da “necessidade de modernização das relações de trabalho”,
em muito já vem se locupletando, com base nas
recentes mudanças na legislação trabalhista, como
o parcelamento de férias, trabalho temporário, trabalho intermitente, terceirizações e fim das homologações nos sindicatos, entre outras.
Diante disso, cumpre-nos saudar a categoria que
atua nas instituições privadas de ensino em todo o
espaço de representação da ação do nosso Sindicato – Rio de Janeiro, Paracambi, Itaguaí e Seropédica. Lembrando que nossas conquistas só têm sido
possíveis, quando a categoria, cada vez mais, se
identifica com o seu Sindicato e o reconhece como
seu único instrumento institucional de luta.

Quanto aos alertas e chamados à luta, lembremos
que em menos de oito meses de governo, em Brasília, nunca em nossa história republicana, uma gestão foi tão ruim para os trabalhadores, com extensão para a população em geral, que está passando
a viver sob o tacão do desemprego, que já atinge
mais de 13 milhões de pessoas, fora outros tantos
subempregados.
Neste período, já passou pela Câmara dos Deputados a Reforma da Previdência (PEC 06), com um
viés extremamente danoso ao trabalhador; e agora
– em meados de agosto de 2019 – a MP 881, uma
“especialização” da Reforma Trabalhista que põe
em prática um saco de maldades aos trabalhadores, quando tenta regulamentar o banco de horas
do trabalho aos domingos – podendo atingir desde os caixas de supermercado até os professores.
Se não bastasse, o governo, através de seu Ministro da Economia, anuncia o envio ao Congresso
de um projeto de lei propondo a capitalização da
previdência, que havia sido barrada pela Câmara
dos Deputados quando da discussão da PEC 06.
Um tiro fatal na nossa Previdência, que foi criada
pela Constituição de 1988, tendo como pedra de
toque o modelo participativo: os trabalhadores e
empregadores, de modo coletivo, mantêm o instituto com as suas contribuições mensais, garantindo as aposentadorias de todos e todas.
Agora, com a anunciada capitalização da Previdência, o espaço está aberto para a previdência privada – um maná para o sistema financeiro – que
poderá abocanhar cerca de R$ 130 bilhões de um
momento para o outro, quebrando todo o sistema
do INSS. Resultado: como no Chile, mais da metade dos “segurados” passam a receber menos de
um salário mínimo de pensão, que mal consegue
garantir a sua sobrevivência.
Com certeza, não é isso que queremos para o Brasil.
Mais uma vez, conclamamos você, professor e professora, à continuidade da luta.
A Diretoria
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AULAS NAS RUAS: 240 DIAS DE LUTA
CONTRA O DESMONTE DA EDUCAÇÃO
E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Olha um verso, olha o outro
Olha o velho, olha o moço chegando
Que medo você tem de nós, olha aí
(Trecho de Pesadelo, música de Maurício Tapajós e Paulo César Pineiro)

Em 2019, já são 240 dias de
luta nas ruas. Professoras
e professores, estudantes,
trabalhadores Da Educação
se juntaram a milhões de
pessoas em todo o Brasil
para enfrentar as ações
de um governo que visa
tão somente beneficiar
o tal do mercado.
Fecham os olhos para os
desempregados, atacam a
Educação, a Cultura, querem
impor uma Previdência
que não possibilita uma
aposentadoria digna. Mas
estamos nas ruas.
Nas ruas do Rio, em 15 de maio, mais
de 250 mil pessoas protestaram contra
os cortes de verbas na Educação, contra a Reforma da Previdência. Em 30
de maio, voltamos às ruas esquentando
para a greve geral de 14 de junho, que
veio quente. Mais de 45 milhões pararam em todo o país. No Rio, 50 mil
professoras, professores, trabalhadores
das escolas privadas e públicas aderiram à greve.
Agora, já em agosto, no dia 13, mais de
40 mil pessoas protestaram da Candelária ao prédio da Petrobras. O povo
voltou às ruas em 26 capitais brasileiras para dizer um redondo NÃO aos
cortes das verbas na Educação, que só

neste ano, já chegaram a 5,8 bilhões, e à
Reforma da Previdência, já tramitando
no Senado.
E vamos continaur na luta, nas ruas,
contra o autoritarismo, contra o desmonte da educação, a aniquilação dos
direitos trabalhistas e da aposentadoria.
O que diz a letra que citamos no início
deste texto é taxativo: “Que medo você

tem de nós”.

Olha aí o povo nas ruas deixando claro
que “Você corta um verso, eu escrevo

outro / Você me prende vivo, eu escapo morto / De repente olha eu de novo
/ Perturbando a paz, exigindo troco”.
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Educação Básica

LUTA E DETERMINAÇÃO
Neste ano de 2019, diante de um quadro
nacional desfavorável aos trabalhadores
e trabalhadoras e num contexto de violento ataque aos nossos direitos e conquistas, com as Reformas Trabalhista e
da Previdência, a categoria manteve sua
base territorial, com recuperação das
perdas inflacionárias ocorridas no período de 01/04/2018 a 31/03/2019, na ordem de 4,67%, a partir de abril de 2019 e
5% (mais 0,33%) em novembro, sobre o
salário de março de 2019.
Como você sabe, a nossa Campanha
Salarial ocorreu diante de uma conjuntura muito perversa para a classe trabalhadora e seus sindicatos. O maior
exemplo disso está no noticiário, no
qual, quase que diariamente, somos
surpreendidos com os atos oficiais de
desmonte da educação e mesmo de
desrespeito aos seus profissionais. Porém, em sintonia com o seu sindicato, a
categoria foi chamada à luta.
E foi, com o lema: “a aula hoje é na
rua”, expressando-se tanto em atos
nos vários bairros que compõem a geografia urbana da cidade do Rio de

Janeiro quanto em aulas públicas. Na
maioria das vezes, culminando com as
grandes manifestações do movimento
sindical e social, que, neste primeiro
semestre de 2019, aconteceram em
todo país, em protestos contra o desmantelamento da educação.
Diante deste quadro, a manutenção da
nossa Convenção Coletiva de Trabalho

na sua integralidade – sem perda de direitos e recuperação da base salarial –
pode ser tratada como uma conquista,
com destaque para cláusulas como: estabilidade pré- aposentadoria, gratuidade
para os filhos dos professores, triênios,
entre outros, que são conquistas históricas da categoria e fruto de resistência e
disposição para a luta.

a manutenção
da nossa
Convenção
Coletiva de
Trabalho
na sua
integralidade
– sem perda
de direitos e
recuperação
da base
salarial –
pode ser
tratada como
uma conquista
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Educação Superior

ORGANIZAÇÃO E CONQUISTAS
Este ano, a nossa Campanha Salarial
ocorreu diante de uma conjuntura
bastante adversa para a classe trabalhadora e, por extensão, para nós, professores; surpreendidos que somos,
quase que diariamente, pelas ações
oficiais de desmonte da educação, que
vêm chegando ao cúmulo do desrespeito aos seus profissionais.
A resposta para tudo foi e ainda está
sendo dada nas ruas, materializadas nas
manifestações, que estão ocorrendo em
todo o país, nas quais o Sinpro-Rio se
prontifica como um dos principais protagonistas, no exercício do nosso compromisso, assumido enquanto princípio,
com a democracia e o processo de transformação social em nosso país.
Hoje, passados quase 90 anos de sua fundação e quase 20 anos da sua extensão
territorial para os municípios de Itaguaí,
Paracambi e Seropédica, o Sinpro-Rio,
nesta perspectiva, vê consolidado o seu
trabalho junto à sua base de representação em todos os níveis – da Educação
Infantil à Educação Superior –, expresso
na identificação significativa de sua relação com todo movimento sindical nacional e movimentos sociais.
Na Educação Superior, esta força do nosso sindicato, em sintonia com a categoria,
ensejou a construção de um ambiente
político que, no processo negocial, nos
permitiu uma conquista fundamental:
manutenção da nossa CCT com vigência por dois anos – 2019/2020. É sempre
bom lembrar que esta nossa Convenção Coletiva de Trabalho é histórica, com

III - REAJUSTE SALARIAl
DE 2020
- Em abril de 2020 - reajuste
pelo INPC (sobre março/2020).

direitos duramente conquistados pela categoria e que estão sempre sob a mira das
investidas conservadoras, notadamente
neste momento político por que passamos em nosso país.

a partir de
abril o salário
deverá ser
corrigido pelo
percentual de
4,67%

A partir destes parâmetros, conquistouse também a recuperação das perdas
salariais com base no INPC integral,
estabelecendo que, a partir de abril de
2019, o salário deverá ser corrigido pelo
percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) sobre o salário
legalmente devido em março.

Agora novos desafios nos são impostos provenientes do delicado momento político que atravessamos, face à
violenta investida contra o mundo do
trabalho, de fato, – com retirada de direitos, enfraquecimento da justiça do
trabalho e ataques frontais às entidades de organização dos trabalhadores
– os sindicatos.
Agora mais que nunca, é hora do exercício de fato da solidariedade de classe. Faça do seu sindicato um instrumento dessa luta.
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Reforma da Previdência:
governo quer que você
receba menos e pague mais
A desconstitucionalização dos parâmetros previdenciários cria incertezas para os segurados em
relação aos benefícios que obterão futuramente.
As regras mudam, dependendo do ‘humor’ do
mercado financeiro, do governo e do Congresso.

Com a Reforma da Previdência, a insegurança
bate à porta dos trabalhadores e das trabalhadoras
da iniciativa privada e do serviço públicO

Na votação da Câmara, os deputados mantiveram na Constituição apenas a obrigatoriedade
de idade mínima para concessão da aposentadoria. Como eles tiraram os critérios que definem o cálculo do valor do benefício e o tempo
mínimo de contribuição, o governo de Jair Bolsonaro (PSL), e os que vierem, podem reduzir
ainda mais os valores dos benefícios e aumentar o tempo de contribuição, pois esses critérios
poderão ser alterados por leis complementares,
mais fáceis de serem aprovadas rapidamente
porque precisam apenas de maioria simples.
Apesar da idade mínima ter sido mantida como
regra Constitucional, o trabalhador terá que se
aposentar com muito mais idade porque vai ter
de contribuir por mais tempo, e para conseguir
o valor integral, poderá ter de trabalhar por
mais de 40 anos.
Hoje, o trabalhador se aposenta com 15 anos
de contribuição, recebendo 85% da média dos
seus maiores salários. Com a reforma, receberá
60% da média de todos os salários e 2% a mais
por cada ano trabalhado, a partir do 16º ano,
para as mulheres e do 21º, para os homens.
Pelo texto, uma mulher poderá se aposentar
com idade mínima de 62 anos e 15 anos de
contribuição, mas, se quiser, como a Reforma
está sendo retirada da Constituição, o governo
poderá aumentar para 20 anos o tempo mínimo. No caso dos homens, a reforma prevê que
eles podem se aposentar com 65 anos de idade e 20 de contribuição. Isso também pode ser
mudado e o tempo mínimo de pagamento à
Previdência pode ser aumentado.

Texto extraído do site da Contee/CUT

Uma triste notícia,
caso a Reforma seja aprovada

O trabalhador recebia três mil reais e sofreu acidente sério. Por isso, se aposentou
por invalidez, recebendo apenas 60% da
média de todos os seus salários de contribuição. Isso, no momento de maior necessidade financeira. Devido às sequelas do
acidente, se o trabalhador vier a falecer, a
sua esposa irá ganhar, como pensionista,
60% de sua aposentadoria por invalidez,

mesmo que isso signifique receber menos
de 1 salário mínimo!!! Só será garantido o
piso de 1 salário mínimo para pensionistas que não tiverem outra renda! Esta é a
Reforma da Previdência que querem enfiar
goela abaixo do trabalhador.
Se você não reagir agora, esta notícia será
uma perversa realidade em sua vida.
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Prestando contas à categoria
Equilíbrio financeiro e compromisso com as lutas

Na Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, 10/06/19, foram
aprovadas as contas relativas ao ano de 2018. Superavitárias, as contas
apresentadas ratificam a orientação do Conselho Fiscal do Sinpro-Rio.

Jurídico em ação
Em razão do tratamento dado aos professores, pelos donos dos estabelecimentos de ensino, muitas vezes, o único caminho possível é buscar a Justiça nos Tribunais, portanto, a secretaria de assuntos jurídicos do Sindicato está a pleno vapor, e este ano, ajuizamos ações coletivas, bem como
estamos prosseguindo na execução dos processos em andamento, com destaque para:

Universidade Castelo Branco:

• FGTS não depositado: em fase de execução;
• Cobrança do 13º salário de 2012 e os salários não pagos em 2013: em fase de análise
dos cálculos dos valores devidos;
• Não pagamento dos décimos terceiros salários relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018:
audiência no último dia 15 de agosto e está
com a Juíza para conclusão;
• Cobrança das diferenças dos reajustes e
abonos salariais desde 2014: em fase de análise das provas;
• Cobrança dos salários de abril e maio de
2019: aguardando audiência.

Universidade Cândido Mendes:

• FGTS não depositado: em fase de análise
dos cálculos que foram apresentados pelo sindicato;
• Ação requerendo os salários atrasados de
2011, 13º salário, FGTS e dano moral: com o
juízo para analisar os cálculos apresentados
pelo Sinpro-Rio;

• Cobrança dos salários atrasados de 2016,
férias + 1/3 de todos os anos e décimos terceiros salários de 2015 e 2016, além da indenização por danos morais: com audiência
agendada para o próximo dia 22 de agosto.

Faculdades Integradas de Jacarepaguá:

• Cobrança do 13º salário de 2010 e diferenças do FGTS. Acabamos de apresentar os valores que devem ser pagos aos professores e
está com o juízo para análise.

UNIVERITAS:

• Pagamento do Repouso Semanal Remunerado: Ganhamos o Recurso.

UNISUAM:

• Temos duas ações nas quais cobramos o
FGTS não depositado. Uma está em fase de
recurso apresentado pela IES e a outra, em
fase de execução, com a possibilidade de penhora dos bens da empresa, em caso do não
pagamento.

Liceu de Artes e Ofícios:

• Na cobrança do 13º salário de 2015 e 2016,
além do FGTS de todo o período. Estamos na
fase de apresentação dos valores que devem
ser pagos aos professores.

UNIGRANRIO:

• Pagamento do valor correspondente ao
piso da categoria para professores que trabalham no município do Rio de Janeiro: Está
aguardando a Sentença.

Universidade Estácio de Sá:

• Inúmeras decisões judiciais declararam a
ilegalidade do pagamento feito pela Estácio
aos professores que ministram aulas na modalidade EAD, uma vez que a Estácio, em flagrante descumprimento à Convenção Coletiva da categoria NÃO PAGA aos professores
de EAD, o repouso semanal remunerado nem
os adicionais de titulação e tempo de serviço.
• Além do descumprimento da legislação
vigente, a Estácio oferece aos professores
turmas com um grande número de alunos,
precarizando os serviços e as atividades docentes, tudo isso visando à máxima: “Estácio
e você, formou”.
• O pagamento irregular das aulas ministradas em EAD é uma constante na Estácio!

Professor,
procure seu sindicato!!!

8

jornal 242 | AGOSTO/SETEMBRO de 2019

A CAMINHADA DAS
MULHERES NO SINPRO-RIO
Programação
da Escola do
Professor e da
Copap: cursos,
seminários,
palestras e viagens
ao seu alcance
Já está sendo distribuído o livreto impresso e publicada em
nosso site a programação impressa da Escola do Professor e
da Copap, referente ao segundo
semestre 2019.
O homenageado na Palavra do
Mestre é o compositor, cantor e escritor Chico Buarque de Holanda.
Aqui um destaque do texto sobre
o artista que integra o livreto da
programação:
“Escolhemos Chico Buarque de
Holanda, neste semestre, para
resgatar o passado e refletir sobre
o momento atual. É um compositor e escritor que vive e resiste, a
cada tempo, à falta de liberdade
de expressão. Suas escritas deram voz a brasileiros invisíveis do
morro ao asfalto.
Chico Buarque, ainda hoje, responde a conjunturas adversas. Procura
driblar as adversidades encontradas, mas nunca abriu mão de se posicionar a favor do povo, da democracia, da liberdade de expressão e
do direito de sonhar.”
Acesse em nosso site www.
sinpro-rio.org.br ou folheie o livreto para encontrar um mundo
de eventos, entre cursos, seminários, palestras e viagens que o
Sinpro-Rio lhe oferece.

Como percebemos que era hora de uma Comissão de
Mulheres no SINPRO-RIO? Em 2014, uma nova diretoria foi eleita com o compromisso de ter cada vez
mais mulheres em cargos de direção. Foi o marco inicial para a criação da comissão de mulheres. Nosso
objetivo era, e ainda é, empoderar a mulher professora, que representa a maioria do professorado, esmagadora na educação infantil e fundamental 1, expressiva
nos outros segmentos.
As queixas que ouvíamos nos plantões de diretores
davam conta do assédio moral ao qual as professoras
são submetidas cotidianamente, da tremenda pressão
que sofrem, de um lado, pelos donos de escolas, preocupados com captação, retenção, margem de lucro
– assuntos alheios à educação – e de outro, pelos pais,
arvorados em fiscais do vestuário ao conteúdo.
A profissional, assim pressionada, passa a duvidar de
sua própria capacidade. Nosso primeiro passo foi valorizar essa mulher, e o fizemos através de ações no
Dia Internacional da Mulher e no Dia do Mestre. Materiais especiais foram confeccionados e distribuídos
entre as educadoras das escolas que visitamos.
A segunda gestão desta diretoria aumentou o número de mulheres
diretoras, que passaram a integrar mais cargos executivos e
a participar de forma sistemática das delegações indicadas para congressos,
seminários e fóruns. A
Comissão participou do
ato Ele Não, cobrou das
autoridades a apuração
do caso Marielle.
Este ano, aproveitando o
55º aniversário do golpe de
64, homenageou a companheira
e diretora Solange José Dias, militante presa e torturada durante a ditadura militar. Teve participação ativa no 8 de
Março, marchando com companheiras
de muitos outros segmentos. Realizou
uma Roda de Conversa sobre a Reforma
da Previdência e seus ataques cruéis aos
direitos das professoras. Discutiu temas
como a sororidade e o conceito de ‘do-

roridade’ e debateu sobre o racismo estrutural, com a
exibição do filme “A que Horas Ela Volta?”
A comissão também teve participação expressiva no
15 e no 30 de maio, lutando contra os cortes da educação e contra a reforma da previdência.
Nosso próximo passo é a realização de um seminário
aberto a todas as professoras, em outubro próximo,
no qual vamos discutir a conjuntura política, como
ela afeta a educação, o nosso trabalho, e possíveis formas de enfrentamento a essa realidade.
Debateremos outro assunto que aflige a professora,
sobretudo a das classes iniciais, por faltar-lhe o preparo para tão grande desafio: a inclusão. Cada mesa
contará com a presença de lideranças femininas importantes em suas áreas.
Oferecemos ainda a possibilidade de acolhimento a
filhos pequenos, desde que maiores de 4 anos, com
recreadora qualificada, para deixar a professora mãe
tranquila e capaz de uma participação plena.
Muitos desafios ainda nos aguardam, e não vemos a hora de enfrentá-los. Percebemos que,
na cidade violenta e machista em que vivemos,
o medo é companhia
constante da mulher,
impedindo-a
de
exercer seu direito
de ir e vir.
A comissão de mulheres tem a intenção
de ir até as professoras, organizando eventos menores, em locais de
grande concentração de escolas, para atender as demandas
em âmbito regional. Se as professoras
não conseguem ir ao sindicato, é dever do
sindicato ir até as professoras.
Venha fortalecer seu sindicato. Venha aproveitar os benefícios que
você terá ao filiar-se. Juntas, somos
muito mais fortes!

