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REALIDADE

O sindicato que poucos conhecem
A participação dos gestores
das escolas no sindicato é
baixa. Uma equipe de gestores
voluntários, assessorada por
funcionários capacitados, faz
muito pelos associados
Ao longo do ano, a atividade desenvolvida pelo SINEPE/NOPR mais conhecida
pelos empresários do setor é a defesa dos
interesses das instituições de ensino durante as Convenções Coletivas de Trabalho. Mas, o sindicato faz muito mais. Realiza parcerias visando levar benefícios aos
associados. Organiza eventos, atraindo
renomados palestrantes com temas de interesse não só de empresários do setor, mas
também dos professores. Oferece assessoria jurídica. Enfim, cumpre seu papel de
desenvolver escolas e profissionais.
O ano de 2008, por exemplo, foi pautado por grandes realizações. Dois grandes eventos foram organizados e o sucesso de público foi a maior prova de que o
sindicato acertou o alvo, trazendo grandes palestrantes para discutir questões
relativas à educação. Nos dias 17 e 18 de
abril aconteceu o XI Congresso de Educação e Cidadania. O evento atingiu 97%
de aprovação do público.
Participaram do congresso, palestrantes como o Psiquiatra Içami Tiba, que abordou o tema “Indisciplina e Agressividade
na escola, Retrato da Educação no Século
XXI”; e o Professor-Doutor Gabriel Perissé, que falou sobre “Os Sete Pecados Capitais e Virtudes na educação”. Fechando o
Seminário, o Coordenador do Programa
de Educação para Sociedades Sustentáveis
do WWF-Brasil, Doutor Irineu Tamaio,
falou sobre “Pegada Ecológica, que Marcas Queremos Deixar no Planeta”.

ESTRUTURA E SERVIÇOS

Durante o Congresso, o SINEPE/NOPR
realizou, como é tradição, dois eventos culturais. Assim, os congressistas assistiram a
uma apresentação da orquestra do Cesumar e também participaram de uma animada dinâmica regada à boa música, coordenada pelo Professor Joba. O evento atraiu
mais de 800 educadores por dia, das redes
particular, municipal e estadual de ensino,
lotando o Teatro Calil Haddad.
No dia 30 de agosto, o SINEPE/NOPR
promoveu o IX Seminário de Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Teatro Marista. O evento
contou com palestras e oficinas e com
um público superior a 600 pessoas. Os
destaques do seminário foram o professor Raymundo de Lima, psicólogo e doutor em Educação, que abordou o tema “A
crise de autoridade na família e na escola: efeitos”; e o professor Gabriel Perissê,
que falou sobre “quem ensina sempre
aprende”. Perissê é mestre em Literatura
Brasileira e doutor em Filosofia da Educação pela USP.

CONVENÇÃO COLETIVA
Cabe ao SINEPE/NOPR, negociar
com os sindicatos laborais – Sinteemar,
SAAEPAR e Sinpropar - salários, benefícios e condições de trabalho dos professores e técnicos administrativos. Claro, cada sindicato, por mais sensatos que
sejam seus líderes, busca o melhor para
sua categoria, empresários e trabalhadores. Se não fosse a existência do sindicato e dos seus diretores, todos voluntários que não recebem salário ou qualquer outro benefício, as relações de trabalho seriam mais difíceis.
A negociação com os sindicato laborais é uma luta constante para ultrapassar resistências, exercitar o diálogo e buscar as ferramentas legais para a conquista da justiça na relação com os empregados. E, quando se fala em justiça, o que se
busca é o encontro de um meio termo
entre salários que dificultem a administração das escolas e uma remuneração que
permita que os funcionários e suas famílias vivam com dignidade.

O SINEPE/NOPR funciona na esquina
das avenidas Brasil e Riachuelo, na Vila
Operária. O sindicato possui uma equipe
enxuta, mas bastante dinâmica, preparada para atender os associados. Entre os
vários setores, destacam-se:
• SECRETARIA: uma equipe de
funcionários presta atendimento às
escolas sindicalizadas, apoiando na
realização de assembléias, reuniões
ordinárias e extraordinárias, seminários e
parcerias, além de preparar a agenda da
diretoria do sindicato.
• EVENTOS: como já foi explicitado, o
SINEPE/NOPR organiza grandes eventos
destinados à atualização de professores e
dirigentes de instituições de ensino, com
temas de interesse pedagógico e administrativo, tendo em vista a demanda das
instituições sindicalizadas. Tudo é organizado pela equipe de eventos do sindicato,
que em alguns momentos terceiriza
determinadas atividades.
• DEPARTAMENTO JURÍDICO: o
SINEPE/NOPR mantém profissionais
capacitados para assessorar a entidade
em convenções coletivas e também para
prestar consultoria às escolas filiadas,
dando pareceres sobre matérias jurídicas,
como modelos de contratos de prestação
de serviços educacionais, orientação nas
ações de indenização por danos materiais
e morais movidas contra escolas,
cobrança extrajudicial das mensalidades
em atraso e defesa da classe por intermédio de ações coletivas.
• ASSESSORIA DE IMPRENSA: o
SINEPE/NOPR terceiriza sua assessoria
de imprensa, objetivando divulgar as
principais ações da entidade, visando dar
conhecimento das mesmas principalmente às empresas filiadas e professores. Jornalistas preparam ao longo do
ano, além de releases, a Revista Educacional e o Jornal SINEPE/NOPR.

