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EXPEDIENTE

Você é daqueles que gostam
de levar vantagem?
Por José Carlos Barbieri,
presidente do SINEPE/NOPR
Temos hoje na base do SINEPE/NOR, mais de
sessenta instituições de ensino sindicalizadas. O
número é baixo. Sabemos que, enquanto
dirigentes sindicais, temos a obrigação de sair a
campo e conscientizar os gestores sobre a
importância da sindicalização das escolas. Mas, a
via é de duas mãos. É muito mais fácil que
centenas de gestores venham até nós do que nossa
reduzida equipe visitar um por um.
Não há como não cair no velho chavão e dizer
que juntos seremos mais fortes. Juntos, poderemos
mostrar para toda a sociedade a força,
representada pela qualidade e legalidade das
escolas particulares. Qualidade que garante a
formação de cidadãos. E legalidade que garante
que estes cidadãos, convivendo com a ética dos
professores e dirigentes escolares, serão
contaminados e se transformarão em homens e
mulheres de bem.
Lutamos no SINEPE/NOPR para que todas as
escolas cumpram as exigências legais
administrativas e pedagógicas. Queremos o
melhor para nossos filhos, nossos alunos,
professores e, claro, gestores. O que não podemos
admitir é que uma mensalidade irrisória, como a
que cobramos (ver tabela em nosso site –
www.sinepenorpr.com.br) seja empecilho para
esta sindicalização.
Os benefícios que o sindicato traz são enormes
comparados com a mensalidade. Organizamos
palestras, seminários, oficinas. Realizamos cursos.
Defendemos as escolas em questões jurídicas.
Negociamos a convenção coletiva. Estamos de
olho em mudanças na legislação, sempre prontos a
trazer especialistas que tirem nossas dúvidas.
Muitas destas atividades desenvolvidas pelo
sindicato acabam por beneficiar todas as
instituições de ensino, independente de serem ou
não sindicalizadas. Para alguns, muitas escolas
não se sindicalizam porque são geridas por quem
“gosta de levar vantagem em tudo”. Mas, eu prefiro
acreditar que este distanciamento do sindicato se
deva mais por desconhecimento sobre os
benefícios do associativismo.
Por isso, iniciamos agora uma grande pesquisa
que deverá nos mostrar o perfil dos associados,
dos não-associados, mostrar quais as razões que
levariam as escolas a se filiar ao SINEPE/NOPR, e
quais as necessidades e os serviços que elas
desejam que ofertemos. Após a realização da
pesquisa, iremos ao encontro destas necessidades.
Iremos a campo. Mostraremos mais a nossa cara.
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NESTA EDIÇÃO
Nesta edição do Jornal do SINEPE/NOPR,
discutimos principalmente a questão da qualidade
das escolas particulares. Um tema bastante
apropriado. Temos acompanhado, principalmente,
a evolução das instituições sindicalizadas.
Observamos que todas cumprem a legislação e são
parceiras dos pais na tarefa de educar as crianças
com responsabilidade.
São escolas que investem no espaço e na
estrutura, garantindo a integridade física das
crianças. Investem em recursos humanos de
qualidade, em pessoas capacitadas para conduzir o
processo de ensino-aprendizagem de acordo com
seu Projeto Político-Pedagógico. Investem em
tecnologia, buscando o que há de melhor nesta
área para o aperfeiçoamento dos alunos.
Essas escolas contam com a assessoria do
SINEPE/NOPR, que está sempre antenado com as
questões legais, éticas, de aperfeiçoamento
profissional e modelos de gestão. Buscamos o
melhor para nossas filiadas. Buscamos o melhor
para nossos filhos e ajudamos a construir
cidadãos. Esta, aliás, é uma boa forma de fazer
com que nossos negócios tenham vida longa. Você
é sindicalizado?
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