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Editorial

A Reforma, ou Melhor, o Desmonte da Previdência
Joshua Steinberg escreveu, no início
do séc. XX: “Há mil maneiras de praticar
injustiças sem se quebrar uma única lei”. Imagine-se, então, quebrando-se uma Constituição Federal ! É a isso que se propõe
a PEC nº 06/2019, a PEC da Reforma
da Previdência ! Curiosamente, a Ford
do Brasil, ao anunciar o encerramento
das atividades em São Bernardo do
Campo, alegou, dentre outros motivos,
“falta de segurança jurídica” no país. Por
falta de segurança jurídica entenda-se a
mudança constante de leis, normas e
jurisprudências. Sem segurança jurídica,
nenhuma democracia se consolida, nenhuma economia se sustenta, nenhum
cidadão é respeitado. Isto é o que falta
no nosso regime de Previdência Social:
segurança jurídica. Os trabalhadores que
entraram no mercado ou no serviço
público há 10, 20 ou 30 anos, fizeramno tendo em conta as regras daquele
momento. Programaram suas vidas em
função daquelas normas; aceitaram “as
regras do jogo” como elas então lhes
foram apresentadas. De repente, “em
meio ao jogo”, as regras são mudadas,
unilateralmente, em nome da “sobrevivência do regime”. Ora, regras são feitas para serem respeitadas pelas partes
envolvidas no negócio ou acordo, do
início ao fim. Portanto, se o que se pretende é uma mudança radical na Previdência, que vai garantir –lhe sobrevivência e sustentação no médio e longo prazos, pois então que seja uma mudança
ainda mais radical que esta, mas que
valha apenas a partir da sua promulgação e apenas para aqueles que entrarem
no mercado de trabalho ou no serviço
público depois dessa data. A todos os
que já estão, devem valer as normas atuais, qualquer que seja o tempo já cumprido e a idade que se tenha.
Isto é segurança jurídica: garantir-se
que as regras do jogo não sejam alteradas, unilateralmente, durante o jogo. O
que a PEC nº 6/2019 traz, mais uma
vez, é a insegurança jurídica. E agora,
ainda pior: há uma regra de transição
que se alonga por até 14 anos. É provável que antes de acabar esse período de
transição já haja outra proposta de alteração da Previdência ! Quando se propõe uma mudança na Previdência, que
tem repercussões muito amplas, não se
pode pensar apenas em números,
planilhas e economia. Há de se pensar,

também, e principalmente, em justiça.
Não se faz justiça quando não se respeita os direitos de cada um dos cidadãos que trabalham e vivem no país.
Não se pode afirmar, numa Constituição Federal, que ninguém pode receber
menos do que um salário mínimo (cerca de R$ 1.000,00) e, em seguida, fixar
um Benefício de Prestação Continuada
(BPC) em R$ 400,00 ! Os técnicos do
governo que enxergam na Previdência
apenas números vão quebrar a cara.
Com esta reforma, pode-se até economizar algum dinheiro, arrecadar um
pouco mais, no início, mas o desembolso que virá em seguida vai superar a
arrecadação. Como exemplo, usamos
o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que poderá ser fixado em
R$ 400,00. Se isso ocorrer, com certeza, pouco tempo depois, o Judiciário
vai obrigar o Governo a voltar a pagar
o valor total, com juros, multa, correção monetária e verbas de sucumbência.
Os R$ 600,00 que a Previdência teria
economizado por algum tempo vão
custar a ela o dobro! Ainda na questão
financeira, alardeia-se que, com a Reforma, os salários milionários dos servidores públicos serão sobretaxados em
até 22%. Essa sobretaxa pode até ter
efeito midiático, de propaganda, mas na
prática pouco ajudará, porque esses salários milionários na verdade são compostos de inúmeros tentáculos blindados contra a taxação(auxílios diversos,
carro, cota de combustível, plano de
saúde, subsídios para pagar escolas dos
filhos, compra de livros e computadores, incentivo financeiro para quem adota uma criança, extras para quem dá
aulas etc). O salário base e algumas vantagens pessoais podem ser atingidos
pelas alíquotas majoradas, mas eles representam uma pequena parte (cerca de
5%) do total de vencimentos! Parte esta
que, uma vez subtraída, pouco tempo
depois voltará, sob outra denominação,
rubrica ou código, para compensar a
perda. Afinal, quem tem esses salários
milionários ? Aqueles que podem definir os seus próprios salários e benefícios. Eles não perdem, nunca.
Muito nos incomoda o discurso já
cansado e gasto de que os servidores
públicos são “a raiz de todo o mal”.
São os que ganham muito e fazem pouco; são os que acabam com a Previ-

dência; os que tornam inviável todo sistema público de aposentadoria. Nesse
discurso , botam-se num mesmo saco
todos os gatos: os gordos, os magros,
os grandes, os pequenos, os brancos,
os pretos, os de raça e os vira-latas. No
Brasil, o piso salarial nacional dos professores é de R$ R$ 2.557,74. Este é
também o piso no Estado de São Paulo. O piso salarial do Diretor de Escola, em São Paulo, é de R$ 3.042,00 que,
acrescido de uma Gratificação e um
Adicional, pode chegar a R$ 4.563,00
brutos. Portanto, tem-se de fazer a distinção entre um professor que tem um
piso salarial de R$ 2.557,74 – uma das
razões por que faltam tantos professores no Brasil
– e a filha de um desembargador falecido que recebe uma pensão mensal de
R$ 43.000,00, Juízes e Procuradores que
chegam a ganhar até R$ 200.000,00 por
mês ( o salário médio é de R$
46.000,00), somados todos os benefícios. Todos são iguais perante a lei, mas,
infelizmente, a lei não vê a todos igualmente. Para o professor da rede pública, a Reforma pretende aumentar a
alíquota de contribuição, fixando-a em,
no mínimo, 14%. O professor, que já
ganha pouco (muito pouco !), vai ter seu
salário líquido diminuído. A idade do
professor e da professora será uma só:
60 anos. O tempo de contribuição, 30
anos. Hoje, o professor se aposenta com
55 anos de idade e 30 de contribuição
(homem) e 50 anos de idade e 25 de
contribuição (mulher). No quadro atual, apenas 2,4% dos jovens se interessam pelo magistério no Brasil, ao contrário de países desenvolvidos onde esse
percentual chega a 40% e até 60%. Com
essas novas regras da Previdência, com
certeza, aquele percentual (2,4%) vai ficar ainda menor. As reformas anteriores, que também não foram boas para
a educação, nem de longe chegaram aos
absurdos da proposta atual. É preciso
prestar atenção no mal que uma Reforma como essa pode fazer à educação
pública do país. Essa proposta, se aprovada, não será um grande ganho para o
Governo e a economia, como se alardeia; mas, com certeza, será uma enorme perda para a educação pública. Mais
uma vez, as entidades terão de se mobilizar, não para ganhar, mas para evitar perder direitos!
ESSA REFORMA, NÃO !

Página 3

MARÇO/ABRIL 2019

Breve Crônica...
...A propósito de resoluções
ilegais impostas aos diretores
É curioso que certas resoluções da SEE, determinando ações da supervisão e
direção junto ao andamento
das aulas em unidades escolares estaduais, nem sempre
respeitam a legislação educacional vigente. E tais ilegalidades, muitas vezes sequer
são contestadas, mas religiosamente cumpridas. Fica claro, que ambos, diretores e
supervisores sabem ou deveriam saber que medidas ilegais emitidas pela SEE, não
deverão ser cumpridas, pois
se o forem estarão eles incorrendo em ilegalidades quando as colocarem em prática
em suas escolas! Mas, por
incrível que possa parecer,
certas medidas ilegais impostas às escolas pela SEE, contrariando a legislação escolar
são postas em vigor na maior parte das unidades escolares, ou por desconhecimento da legislação ou por temor

de que o descumprimento
desta ou aquela resolução
manifestamente ilegal poderá determinar alguma punição ao gestor desobediente
(?). É o caso da Resolução
que, diríamos, no máximo,
sugeriria (não diríamos obriga, porque ato ilegal, não
obriga a nada a ninguém ), a
diretores de escola substituir

professores faltosos, por
meio de vice-diretores e professores coordenadores, que
na maior parte das vezes, não
tem formação para assumir
aulas de determinadas disciplinas. E mesmo que o tivesse, existem atribuições legais
adstrito a esses profissionais
que, uma vez ferida, caracterizaria desvio de função.

Que diretores não filiados a
Udemo o façam por omissão ou temor é até compreensível, mas, que diretores
associados a Udemo, antes
de consultar seu sindicato,
venham por em prática tal
resolução é imperdoável.
Afinal o sindicato existe para
orientar seus filiados. E diretores que contrariarem tal
resolução acreditam que de
alguma forma haveria possibilidade de serem punidos?
Se, remotamente isso viesse a ocorrer, em pouco tempo nosso jurídico desfaria,
com facilidade, tal ousadia da
Diretoria Regional de Ensino
ou da própria SEE. Afinal ainda vivemos sob "Estado de
Direito". Quanto à falta de
professores nas escolas estaduais, bastaria o governo pagar melhor seus profissionais,
que as escolas preencheriam
seu quadro de docentes facilmente. Simples, assim.

E-mails
De: Prof Ms Alexandre Cesar 2019
Enviada em: 12 de março de 2019 10:56
Para: divulgacao@udemo.org.br
Assunto: Re: Previdência: eles devem, nós
pagamos!

De: Elza Mallet
Enviada em: 27 de fevereiro de 2019 22:37
Para: udemo <divulgacao@udemo.org.br>
Assunto: Re: Audiência com o Secretário da
Educação.

De: Mario Edson Ribeiro
Enviada em: 24 de janeiro de 2019 21:42
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Audiência com o Secretário da Educação

Precisamos mobilizarmos e irmos as ruas
contra essa refoema da previdencia , contra
as mordomias e altos salários de servidores
privilegiados nessa república de desigualdades. precisamos mobilizar toda população
brasileira , a juventude que tb esta sem
noção do quanto eles serão prejudicados.
#essareformanão;
#vamosasruascontraessareforma.
Prof Ms Alexandre Cesar - 2019

A UDEMO,
Agradeço todo empenho na luta pelos direitos de ativos e aposentados.
Desejo-lhes sucesso em ótimos dias.

Senhores, para melhor identificação: Mário
Edson Fonseca Ribeiro - Gostaria de Parabenizar os Senhores que estiveram representado o magistério no dia 23/01/2019 - Audiência com o Secretário da Educação. Os Senhores conseguiram discutir situações importantes e reais diante das Escolas Estaduais,
bem como, necessidades pontuais em relação a vida funcional e salarial dos Educadores, dentre outros assuntos pautados. Somos
e Fomos, como sempre, muito bem representados pela UDEMO! Aguardamos o retorno do Sr. Secretário. Agradeço pela preciosa atenção dos Senhores.

De: Jadilson
Enviada em: 8 de março de 2019 16:23
Para: divulgacao@udemo.org.br
Assunto: RE: Remoção e Substituição pela
Resolução SE 82/13
Boa tarde, parabenizo a Diretoria pela iniciativa dos e-mails enviados e dos assuntos
tratados.
Abs, Jadilson Lourenço da Silva - associado

De: Luiza Cuevas Barrero
Enviada em: 27 de fevereiro de 2019 19:56
Para: udemo <divulgacao@udemo.org.br>
Assunto: Re: Audiência com o Secretário da
Educação.
Estamos atentos. Precisamos garantir nossos direitos, pois cumprimossempre .com
nossos deveres.
Vamos lutar por aquilo que representou
nossa função como educadores e formadores sempre sempre sempre.
Abraços.
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Sob rédea curtíssima

Pais hesitantes, que preferem exigir que a escola mude a impor
eles mesmos limites aos filhos, são uma das causas da
proliferação de colégios públicos militarizados, acredita filósofa
Muitas pessoas ficam perplexas, outras revoltadas e
algumas reagem a favor da
decisão de entregar à Polícia
Militar a gestão de algumas
escolas públicas brasileiras.
Tudo começou a partir da
ideia do governador Marconi
Perillo, que implantou a primeira há poucos anos, em
Goiás. Hoje são mais de 90
no País. Em foco: diminuir a
indisciplina e os danos ao
patrimônio público e melhorar os índices de aprendizagem dos alunos.
Dentro do mesmo
enfoque se pode situar a
matéria que o Fantástico, da
TV Globo, reportou sobre
a proliferação de acampamentos nos Estados Unidos
onde crianças e adolescentes
insubordinados são internados pelos pais diante do crescente desrespeito dos filhos.
Exauridos pelo fracasso de
suas tentativas de retomar as

rédeas de uma situação em
que a autoridade paternal fracassou, optam pela medida
como derradeiro recurso
contra a marginalização - direção na qual parecem caminhar seus perdidos rebentos.
Situação bem próxima à que
se encontravam as escolas
militarizadas.
Nos dois casos, trata-se
de encarar um momento em
que família e escola se percebem frente a jovens com
quem o diálogo se mostrou
inútil e o desrespeito se tornou a regra. A duração da
estada nos acampamentos
varia de um fim de semana a
até um ano, dependendo da
decisão dos coordenadores,
quase sempre ex-militares
inspirados na própria
vivência de obediência sob
pressão. Sem qualquer preocupação psicológica, encarregam-se de mostrar aos mimados clientes que ali o regime não é questionável. Mantêm os jovens em tarefas sucessivas, alternando-as com
exercícios físicos pesados, até
que caiam na cama e durmam de exaustão. O dia se-

guinte - e todos os demais são exatamente assim.
Os coordenadores agem
na crença de que os internos
precisam de um choque de
realidade para compreenderem o que é a vida. No caso
brasileiro, trata-se, a meu
juízo, das consequências práticas da adoção de uma ideia
que começou a circular em
torno dos anos 1970, segundo a qual dar limites ao educar levaria a criança a se tornar reprimida, frustrada e até
traumatizada! "A escola é
castradora" foi jargão que
ouvi à exaustão na minha juventude. Muitos o repetiam,
sem nem sequer supor que
poderia trazer consequências
negativas no futuro. Era expressão simpática aos jovens
de então, contemporâneos
de um momento em que o
conceito de liberdade, interpretado como o "direito de
fazer só o que se deseja e
quer", era cantado em prosa
e verso - influência das teses
existencialistas, da revolução
estudantil de 1968, da filosofia hippie, da oposição à
Guerra do Vietnã.
No Brasil, o problema
começou a partir do momento em que as mídias fizeram chegar a todos os cidadãos os conceitos referidos. Por várias razões, esses
conceitos acabaram sendo
distorcidos ao serem simplificados
e
descontextualizados, o que

levou boa parte dos pais, assustados e temendo provocar danos emocionais nos filhos, a abandonar o fundamental papel que sempre desempenharam:
de
socializadores primários e
geradores da ética. Afinal,
qual o pai saudável mentalmente que, por vontade própria, quer traumatizar o filho?
Assim, acreditando que o
diálogo seria instrumento suficiente para que sua prole
trilhasse o caminho da cidadania, jogaram pela janela a
hierarquia familiar. Em
consequência, seus filhos,
com muita liberdade e poucos limites, passaram a compreender o mundo como
espaço criado para satisfazêlos em seus quereres. E foi
assim também que interpretaram os esforços dialógicos
de seus hesitantes pais: como
licença para fazerem apenas
o que lhes aprouvesse. Muitos pais só perceberam quão
inadequada foi a forma de
educar os filhos quando já era
tarde demais. A geração nemnem que o diga! Dados do
IBGE (PNAD 2012) revelaram que o número de jovens de 15 a 29 anos que não
estudam nem trabalham chegava à época a 9,6 milhões,
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ou seja, uma em cada cinco
pessoas nessa faixa etária - e
nem todos por falta de emprego ou oportunidade de
estudo - eis aí o grande problema -, mas por falta de limites e projeto de vida.
A insegurança dos pais ao
educar ainda persiste, mas
cresce o número dos que
depreendem que a falta de
limites e a superproteção
comprometem a formação
dos filhos, com grande prejuízo para suas vidas. Infelizmente, porém, o problema
tem se agravado porque, também na escola, essa visão
equivocada encontrou espaço. Teorias psicologizantes,
aliadas a medidas educacionais equivocadas e outras de
caráter meramente político e
não comprometidas com o
saber, têm dominado o cenário nas últimas décadas. E,
assim, jovens indisciplinados
e não socializados adentram
um ambiente escolar de conveniente impunidade, encontrando, também aí, um lugar
para chamar de seu. Se ocorre resistência a seus
desmandos, remetem-se a
seus dominados papais, que,
acuados pelos filhos tiranos
já crescidos, são pressionados a questionar quaisquer
medidas que a escola, mesmo timidamente, tente im-

plantar para discipliná-los.
Para pais inseguros é mais
fácil exigir que a instituição
mude que fazê-lo com filhos
sem limites. E assim chegamos ao momento atual, em
que os professores estão a
cada dia com mais dificuldade para exercer o seu papel
precípuo: ensinar. Em alguns
casos, têm dificuldades até
para preservar a integridade
física. E mental. Felizmente
não é em todas as escolas,
mas a situação é crítica em
grande parte da rede pública
- e em parte da rede privada. Nesse contexto fica difícil alcançar o que, em educação, chamamos de situação
de aprendizagem: um conjunto de condições que precisam existir para que a pessoa - criança, adolescente ou
adulto - possa aprender. Segundo estudo da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o país
em que o professor mais
perde tempo de aula acalmando os alunos para poder
ensinar (em média 20% de
cada aula). Em situação de
agressões, chacota, cutucadas
e ameaças, não se consegue
aprender - nem ensinar. Significa que, na sala de aula
regida pelo desmando, o aluno não alcança o nível mínimo de concentração exigido
para, por exemplo, ativar a
memória de longa duração,
essencial para que a aprendizagem não só ocorra, mas
permaneça. Sem falar em
atenção e motivação, condições que permitem à pessoa
se concentrar, pensar e agir a
favor da aprendizagem. Não
existe milagre em educação.
Professor acuado e agredido
é professor inibido e ator-

mentado. Aluno que demonstrou desejo de estudar
e, por essa razão, é perseguido e maltratado pelos que
aprenderam a amar a desordem e a impunidade se encolhe e não aprende.
Se a sociedade não acordar para a realidade dos fatos que aqui tento resumir; se
não aprendermos com os
erros recentes; se não abolirmos do sistema educacional
as medidas inócuas e as deletérias que se tem tomado
em educação nas últimas décadas (como a Progressão
Continuada e o Sistema de
Ciclos, que parece estar acabando, afinal); se, além disso,
continuarmos a fingir que liberdade e licenciosidade são
a mesma coisa, quando não
o são de forma alguma; se
não agirmos com presteza,
diante do absurdo em que
estão imersas as escolas da
rede pública, em breve não
teremos mais como reverter
o quadro. Surgirão assim, a
cada dia, mais e mais pessoas que, ainda que bem-intencionadas, acabarão atraídas
para o outro extremo da linha que separa autoridade de
autoritarismo.
E, assim como vemos
nos protestos legítimos das
ruas pessoas que se misturam
aos que se manifestam contra a desonestidade e a
corrupção para clamar pela
volta da ditadura, assim também veremos crescer o quantitativo dos que defenderão
a militarização primeiro nas
escolas, depois na sociedade.
Não, não precisamos de escolas militarizadas nem de
acampamentos para rebeldes. Precisamos apenas compreender que só há aprendizagem em condições propí-

cias ao aprender; que só teremos docentes de qualidade se lhes dermos condições
para atenderem aos seus legítimos anseios de ensinar,
porque - ganhem bem ou
mal - não os teremos enquanto continuarem apanhando em sala de aula. Nem
teremos democracia e igualdade de oportunidades se os
jovens crescerem achando
que têm todos os direitos,
mas se esquivando aos deveres que lhes correspondem.
Não existe cidadania quando
só se tem direitos.
Devolver a autoridade
aos docentes, volto a insistir,
nada tem a ver com
autoritarismo, e sim com o
direito que a pessoa que ocupa um cargo precisa ter para
alcançar o objetivo a que a
instituição se propõe - sem
ser confrontada a cada instante, e no mesmo patamar,
por quem deseja e promove
o impedimento ao direito
que o outro e cada um têm
de ter. Afinal, igualdade de
oportunidades e democracia
começam por aí.
TANIA ZAGURY É
FILÓSOFA, PROFESSORA ADJUNTA DA UFRJ
E AUTORA, ENTRE
OUTROS, DE O PROFESSOR REFÉM, POR
QUE FRACASSA O
ENSINO NO
BRASIL(RECORD)
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Esta Reforma, não!
Reforma da Previdência
Colega,
A partir de 21/02/2019, você poderá acompanhar pelo nosso site os estudos e as análises sobre a Reforma da
Previdência, assim como sua tramitação
no Congresso Nacional.
Esclarecemos que vamos tratar
apenas das matérias que nos dizem respeito diretamente: servidores públicos civis, quadro da educação, com
destaque para o Suporte Pedagógico
e Professores.
Todas as nossas observações serão
feitas com base no texto oficial, publicado no Congresso Nacional; por isso,
por vezes, poderá haver alguma diferença entre nossas ponderações e o que
é publicado pela mídia. Nesses casos,
havendo dúvidas, pedimos que entrem
em contato conosco.
1 - DIREITO ADQUIRIDO
A Proposta de Emenda à Constituição está respeitando o direito adquirido, tanto com relação à concessão da
aposentadoria como à pensão por
morte aos dependentes de servidor
público falecido. Tendo cumprido os
requisitos para a obtenção dos benefícios, de acordo com a legislação vigente antes da promulgação da Emenda, o
servidor poderá aposentar-se a qualquer
tempo, sem prejuízos.
Os benefícios serão calculados e reajustados de acordo com a legislação
vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da
aposentadoria ou da pensão por morte. (Regras de Transição, Artigo 9º,
caput e § 1º)
2 - ABONO DE PERMANÊNCIA
Tendo cumprido os requisitos para
a aposentadoria voluntária, de acordo
com a legislação vigente antes da promulgação da Emenda, o servidor que
optar por permanecer em atividade
poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao
valor da sua contribuição previdenciária,
até completar a idade para aposentadoria compulsória, observados os critérios a serem estabelecidos pelo ente
federativo.
Se o ente federativo (no nosso caso,
o Estado) não estabelecer esses critéri-

os, o abono de permanência será pago
no valor da contribuição previdenciária.
(Regras de Transição, Artigo 10 e Parágrafo único).
Comentário da Udemo:
Com relação ao Abono de
Permanência, os trechos que estão negritados e sublinhados são
novidades. Hoje, a legislação afirma que o servidor faz jus ao abono de permanência. Na proposta, ele poderá fazer jus, o que não
é necessariamente a mesma coisa, mas também não nos permite afirmar o contrário. Hoje, o
abono de permanência equivale
ao valor da contribuição
previdenciária. Na proposta, o
abono de permanência equivalerá, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Então,
ele poderá, eventualmente, ser inferior ao valor da contribuição
previdenciária? Os critérios serão
estabelecidos pelo ente federativo (no nosso caso, o Estado de
São Paulo), ou no silêncio do ente
federativo, o abono de permanência será pago no valor da contribuição previdenciária, ou seja,
o mesmo valor da contribuição
previdenciária. Hoje, não há necessidade de estabelecer critérios. Faz-se jus, recebe-se.
Trata-se de detalhes de redação que poderão fazer a diferença
na hora da aplicação da lei.
3 - A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS EM GERAL
Hoje:
Homens: 60 anos de idade e 35 anos
de contribuição;
Mulheres: 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição.
Além da idade e do tempo de contribuição, exige-se o cumprimento de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
Pela Proposta
Homens: 65 anos de idade e 25 anos
de contribuição
Mulheres: 62 anos de idade e 25 anos
de contribuição
Regra de pontos: é a soma do tempo de contribuição com a idade. Com
relação aos pontos, para a aposentado-

ria exige-se:
Homens: 96 pontos em 2019, acrescentando-se 1 ponto por ano, a partir
de 2020, até atingir 105 pontos, em
2033;
Mulheres: 86 pontos em 2019, acrescentando-se 1 ponto por ano, a partir
de 2020, até atingir 100 pontos, em
2033.
Um exemplo: um servidor com 60
anos de idade e 30 anos de contribuição tem 90 pontos (60 + 30).
4 - A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS EM GERAL – REGRAS DE TRANSIÇÃO
Quem ingressou no serviço público
em cargo efetivo até a data da promulgação da Emenda, deverá preencher os
seguintes requisitos:
Até 2021
Homem: 61 anos de idade e 35 anos
de contribuição
Mulher: 56 anos de idade e 30 anos
de contribuição
20 anos de efetivo exercício no serviço público
5 anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria
Somatório da idade e do tempo de
contribuição: 96 pontos para o homem
e 86 pontos para a mulher
A partir de 01/01/2022
Homem: 62 anos de idade e 35 anos
de contribuição
Mulher: 57 anos de idade e 30 anos
de contribuição
Continuam os demais requisitos,
com a atualização dos pontos.
5 - A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS PROFESSORES PÚBLICOS
Hoje:
Homens: 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição;
Mulheres: 50 anos de idade e 25 anos
de contribuição.
Além da idade e do tempo de contribuição, exige-se o cumprimento de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo de professor.
Pela Proposta
Homens: 60 anos de idade e 30 anos
de contribuição
Mulheres: 60 anos de idade e 30 anos
de contribuição
Além da idade e do tempo de con-
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tribuição, exige-se o cumprimento de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo de professor.
6 - A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS PROFESSORES PÚBLICOS – REGRAS DE
TRANSIÇÃO
Homens: 56 anos de idade e 30 anos
de contribuição, na data da promulgação da Emenda
Mulheres: 51 anos de idade e 25 anos
de contribuição, na data da promulgação da Emenda
Homens: 57 anos de idade, a partir
de 01/01/2022
Mulheres: 52 anos de idade, a partir
de 01/01/2022
Somatório da idade e do tempo de
contribuição:
Homem: 91 pontos, acrescentandose 1 ponto por ano, a partir de 2020,
até atingir 100;
Mulher: 81 pontos, acrescentandose 1 ponto por ano, a partir de 2020,
até atingir 95 pontos.
7 - A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES
PÚBLICOS
HOJE
A aposentadoria especial está garantida na Constituição para os professores da educação básica.
O STF reconheceu que esse direito
estende-se aos Diretores e Supervisores,
onde houver plano de carreira contemplando esses cargos. Alguns Estados e
Municípios acataram a decisão do STF;
a grande maioria, não.
Pela Proposta
A aposentadoria especial não está
mais garantida na Constituição para os
professores da educação básica. Ela dependerá da aprovação de uma lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal.
Além disso, a Proposta fala em “titulares do cargo de professor” e não
mais “professores”, o que restringe a
aplicação da norma. Se aprovada a Proposta, a aposentadoria especial do quadro de suporte pedagógico está praticamente descartada. E a dos professores está ameaçada, pois dependerá de
regulamentação federal.
8 - AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

HOJE
A alíquota é única, de 11% sobre o
total dos vencimentos.
Pela Proposta
As alíquotas serão progressivas, podendo chegar a 22% do total de vencimentos.
No Estado de São Paulo, para o
magistério estadual, a alíquota já passaria a 14%.
Veja, a variação das alíquotas, de
acordo com as faixas salariais:
R$ 2.389,44 = 14%
R$ 4.160,55 = 14,5%
R$ 10.000,00 = 19 %
R$ 39.000,00 = 22%
Para os aposentados e pensionistas,
essas alíquotas serão aplicadas sobre o
valor dos proventos e pensões que superem o limite máximo estabelecido
para os benefícios do Regime Geral da
Previdência. Porém, através de lei complementar, o governo poderá aumentar a base de incidência dessas contribuições, temporariamente, para
“equacionar o déficit atuarial de seu regime próprio de previdência social”.
As alíquotas poderão ser majoradas
sempre que for comprovado o déficit
no sistema próprio de previdência dos
entes federados.
9 - A QUESTÃO DAS IDADES
PARA A APOSENTADORIA
HOJE
Idade mínima: 50 anos, se mulher,
professora
Idade máxima: 75 anos – aposentadoria compulsória
Pela Proposta
Idade mínima: 60 anos (homem e
mulher)
Idade máxima: 75 anos – aposentadoria compulsória
Porém, o cálculo da pontuação (idade + tempo de contribuição) poderá
ser alterado por lei complementar,
“quando o aumento na expectativa de
sobrevida da população brasileira atingir os 65 anos de idade”.
10 - UM “GOLPE DE MESTRE”
Os Estados, o Distrito Federal e os
municípios terão 180 dias de prazo para
alterar a alíquota mínima. Caso não o
façam, a alíquota de 14% será definitivamente aplicada aos respectivos servidores.

Em resumo, os governadores e os
prefeitos não terão de se indispor com
seus funcionários e eleitores, nem de enfrentar problemas com o legislativo.
Basta silenciar durante 180 dias, e aí passa
a valer a imposição federal. A “culpa”
será do governo federal !
Colegas,
Teríamos assunto para mais
algumas dezenas de matérias sobre esse tema. Não compensa !
Não há um ponto sequer na Proposta da Reforma da Previdência que nos seja favorável.
Esta proposta é pior do que
podíamos imaginar, principalmente para o magistério público.
Portanto, só há uma última
observação a fazer:
ESSA PROPOSTA TEM
DE SER RASGADA !
Ela não pode sequer ser levada a votação. Se for, terá de
ser derrotada, por ampla maioria, no Congresso !
Vamos nos mobilizar ! Na
Udemo Central, já começamos
os nossos contatos. Na sua região, procure os políticos, principalmente (mas não apenas) os
Deputados Federais e Senadores.
As cinco entidades da educação vão se reunir, dia 26/02/19,
para traçar uma mobilização conjunta !
Hoje, faltam, no Brasil, alguns
milhares de professores, incluindo o Estado de São Paulo, o
mais rico. Cerca de 22% dos professores da educação básica não
têm formação superior. O piso
salarial nacional é de R$ R$
2.557,74, por 40 horas de trabalho semanais. Uma vergonha !
Alguns Estados, e muitos municípios (muitos!) não pagam nem
esse piso. Aumentando a alíquota
de contribuição, de 11% para
14%, o salário a receber será ainda menor !
Com essa Proposta de Reforma da Previdência, o percentual
de 2,4% de pessoas que hoje se
interessam pelo magistério – um
dos mais baixos do mundo – ficará ainda menor !
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Carta enviada pela UDEMO a todos os Deputados Federais e Senadores.
A UDEMO pede aos colegas que enviem o mesmo texto, ou algo na mesma linha,
aos mesmos parlamentares e também aos políticos da região.
Nobre Parlamentar,
Tendo chegado a esta Casa a PEC nº 06/2019, que “Modifica o sistema
de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências”, dirigimo-nos a Vossa Excelência para expor
algumas considerações e preocupações.
Esclarecemos que não é nosso propósito entrar na discussão estéril da
situação financeira da Previdência Social (“sempre deficitária”), mas sim
compartilhar com Vossa Excelência algumas ponderações.
A Ford do Brasil elencou alguns motivos para o encerramento das
atividades em São Bernardo do Campo; um deles foi a “falta de segurança
jurídica”. Sem segurança jurídica, nenhuma democracia se consolida, nenhuma economia se sustenta, nenhum cidadão é respeitado.
Isto é o que falta no nosso regime de Previdência Social: segurança
jurídica. Os trabalhadores que entraram no mercado ou no serviço público
há 10, 20 ou 30 anos, fizeram-no tendo em conta as regras daquele momento. Programaram suas vidas em função daquelas normas; aceitaram “as
regras do jogo” como elas então lhes foram apresentadas. De repente, “em
meio ao jogo”, as regras são mudadas, unilateralmente, em nome da “sobrevivência do regime”. Ora, regras são feitas para serem respeitadas pelas
partes envolvidas no negócio ou acordo. Portanto, se o que se pretende é
uma mudança radical na Previdência, que vai garantir –lhe sobrevivência e
sustentação no médio e longo prazos, pois então que seja uma mudança
ainda mais radical que esta, mas que valha apenas a partir da sua promulgação e apenas para aqueles que entrarem no mercado de trabalho ou no
serviço público depois dessa data. A todos os que já estão, devem valer as
normas atuais, qualquer que seja o tempo já cumprido.
Isto é segurança jurídica: garantir-se que as regras do jogo não sejam
alteradas, unilateralmente, durante o jogo. O que a PEC nº 6/2019 traz é,
mais uma vez, a insegurança jurídica.
Quando se propõe uma mudança na Previdência, que tem repercussões muito amplas, não se pode pensar apenas em números, planilhas e
economia. Há de se pensar, também, e principalmente, em justiça. Não se
faz justiça quando não se respeita os direitos de cada um dos cidadãos que
trabalham e vivem neste país. Não se pode afirmar, numa Constituição
Federal, que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo
(cerca de R$ 1.000,00) e, em seguida, fixar um Benefício de Prestação
Continuada (BPC) em R$ 400,00 !
Não se pode reduzir a amplitude da expressão “Direito Adquirido”
para uma pequena fresta: apenas aqueles que já têm o direito à aposentadoria ou pensão pelas normas atuais. Não ! Direito Adquirido deve ser algo
mais amplo, aquilo que não pode ser alterado por já ter sido contratado,
combinado e acordado.
Entrando na questão financeira – que é o fetiche de alguns técnicos
pouco preocupados com as pessoas e a justiça – temos o receio de que essa
Reforma em pouco avançará. Primeiro porque, com a Reforma, pode-se
até economizar algum dinheiro, arrecadar um pouco mais, mas o desembolso que virá em seguida vai superar a arrecadação. Como exemplo, usamos o
caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que, numa determinada
situação, será reduzido de cerca de R$ 1.000,00 para R$ 400,00. Se isso
ocorrer, com certeza, pouco tempo depois, o Judiciário vai obrigar o Governo a voltar a pagar o valor total, com juros, multa, correção monetária
e verbas de sucumbência. Os R$ 600,00 que a Previdência teria economizado por algum tempo vão custar a ela o dobro!
Ainda na questão financeira, alardeia-se que, com a Reforma, os salários milionários dos servidores públicos vão acabar, ou então que, pelo
menos, serão sobretaxados em até 22%.
Para acabar com salários milionários de servidores públicos, a reforma
da Previdência não é, de longe, o melhor caminho. Aliás, não é o caminho.
O Ministro da Economia e o Presidente conhecem o caminho. O problema
é querer trilhar descalço esse caminho pedregoso. E a "sobretaxa", que
pode até ter efeito midiático, de pouco ajudará, porque esses salários milionários na verdade são compostos de inúmeros tentáculos blindados contra a taxação(auxílios diversos, carro, cota de combustível, plano de saúde,
subsídios para pagar escolas dos filhos, compra de livros e computadores,
incentivo financeiro para quem adota uma criança, extras para quem dá
aulas etc). O salário base e algumas vantagens pessoais podem ser atingidos

pelas alíquotas majoradas, mas eles representam uma pequena parte do
total de vencimentos! Parte esta que, uma vez subtraída, pouco tempo
depois voltará, sob outra denominação, rubrica ou código, para compensar
a perda (que não chegará a 5% do total de vencimentos !). Afinal, quem
tem esses salários milionários ? Aqueles que podem definir os seus próprios
salários e benefícios. Eles não perdem, nunca. Em resumo, também deles,
o que for subtraído pela Reforma voltará em pouco tempo.
Somos uma entidade que representa Especialistas de Educação de
Escolas Públicas do Estado de São Paulo. Aqueles a que a LDB (Lei nº
9.394/96) refere-se como “profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica”, principalmente Diretores de Escola. Somos um sindicato onde
a filiação é voluntária, não há contribuição sindical obrigatória. Filia-se
quem pode e quer; desfilia-se quem quer e no momento em que quiser.
Não temos vinculação político-partidária. Nossa “inclinação ideológica” é
unicamente pela educação pública de qualidade e para todos. E somos
servidores públicos estaduais.
Muito nos incomoda e aflige ver que nos discursos dos defensores da
PEC os servidores públicos são “a raiz de todo o mal”. São os que ganham
muito e fazem pouco; são os que acabam com a Previdência; os que tornam
inviável todo sistema público de aposentadoria.
Nesse discurso , botam-se num mesmo saco todos os gatos: os gordos,
os magros, os grandes, os pequenos, os brancos, os pretos, os de raça e os
vira-latas.
No Brasil, o piso salarial nacional dos professores é de R$ R$ 2.557,74.
Este é também o piso no Estado de São Paulo. O piso salarial do Diretor de
Escola, em São Paulo, é de R$ 3.042,00 que, acrescido de uma Gratificação e um Adicional, pode chegar a R$ 4.563,00 brutos.
Portanto, nobre Parlamentar, pedimos que seja feita a distinção entre
um professor que tem um piso salarial de R$ 2.557,74 – uma das razões por
que faltam tantos professores no Brasil – e a filha de um desembargador
falecido que recebe uma pensão mensal de R$ 43.000,00, Juízes e Procuradores que chegam a ganhar até R$ 200.000,00 por mês ( o salário médio é
de R$ 46.000,00), somados todos os benefícios. Estes dados estão disponíveis na revista Isto É, Edição nº 2565 22/02 (“O País dos Privilégios”).
Para o professor da rede pública, a Reforma pretende aumentar a
alíquota de contribuição, fixando-a em, no mínimo, 14%. Em São Paulo,
ela é de 11%. O professor, que já ganha pouco (muito pouco !), vai ter seu
salário líquido diminuído. A idade do professor e da professora será uma só:
60 anos. O tempo de contribuição, idem, 30 anos. Hoje, o professor se
aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição (homem) e 50 anos de
idade e 25 de contribuição (mulher). Hoje, apenas 2,4% dos jovens se
interessam pelo magistério no Brasil, ao contrário de países desenvolvidos
onde esse percentual chega a 40% e até 60%. Com essas novas regras da
Previdência, com certeza, aquele percentual (2,4%) vai ficar ainda menor.
As reformas anteriores, que não foram boas para a educação, nem de
longe chegaram aos absurdos da Proposta atual.
É preciso prestar atenção no mal que uma Reforma como essa pode
fazer à educação pública do país.
Em resumo, Excelência, essa Proposta, se aprovada, não será um grande ganho para o Governo e a economia, como se alardeia; mas, com certeza, será uma enorme perda para a educação pública, o cidadão comum, o
povo, a nossa segurança jurídica.
Nesse sentido, contamos com Vossa Excelência, como representante
do povo, e do Estado, para impedir que a PEC nº 06/2019 seja aprovada
nesta Casa.
Respeitosamente,
São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
Francisco A. Poli
Presidente
Exmo. (a) Sr.(a)
......................................
DD. Deputado(a) Federal / (Senador(a) da República)
(endereço eletrônico ou rede)
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Previdência: eles
devem, nós
pagamos!
Dados coletados junto à Transparência Brasil mostram que a Previdência tem um crédito de cerca de 450 bilhões de reais (valores de 2017) com
diversas empresas e nem se dá ao trabalho de cobrá-las. Parece que é mais
fácil mudar as regras da aposentadoria,
para economizar e sanar o rombo. Ou
seja, as empresas devem e nós pagamos
a dívida ! Por quê ? O que há por detrás
desse “esquecimento conveniente”?
Acordos espúrios ? Caixa dois ? Propinas ? Troca de favores ? Não sabemos,
mas boa coisa não é ! Afinal de contas,
450 bilhões de reais não são dinheiro
de cafezinho !
Numa lista de 100 empresas, veja
quais são as dez maiores devedoras da
Previdência, e o quanto elas devem (valores de 2017):

Empresa
Valor devido
VARIG .......................................... 4,7 bi
JBS - FRIBOI .............................. 2,3 bi
CEF ............................................... 1,2 bi
MAFRIG ...................................... 1,1 bi
BANCO DO BRASIL .............. 1,1 bi
MACKENZIE ..........................786 mi
BRADESCO .............................676 mi
MUN. DE SÃO PAULO........612 mi
VALLE ........................................577 mi
CORREIOS ...............................442 mi
Qual é a proposta real do governo
para cobrir o rombo do caixa da Previdência ? Aumentar a idade e o tempo
de contribuição para a aposentadoria,
acabar com a aposentadoria especial,
aumentar as alíquotas de contribuição
dos trabalhadores, reduzir o BPC. Se
isso der certo, e o governo arrecadar
mais, então sobrará mais dinheiro para
reinvestir nas 100 maiores devedoras,
ou, então, encontrar outras 100 para
“aplicar” o nosso rico e suado dinheirinho.
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Como está a Reforma
da Previdência ?
Ainda está parada, até que seja constituída a Comissão de Constituição e Justiça que irá analisá-la. Em seguida, será composta a Comissão Especial (70 Deputados) para debatê-la e, ao final, aprová-la,
com ou sem emendas, ou rejeitá-la.
Isto significa que temos mais algum
tempo para pressionarmos os nossos
Deputados e Senadores, nas bases, para
que eles se posicionem contra a reforma.
Colega, não veja neste adiamento
um prazo para descanso. É o contrário; é um prazo apropriado para intensificarmos a nossa mobilização.

No dia, 07/03/2019, a Udemo
Central reuniu-se durante toda a manhã
com o Assessor Especial, Dr. Júlio
Bonafonte, para discutir o conteúdo da
reforma e as estratégias, em Brasília, para
combatê-la. O Dr. Júlio é um especialista em Previdência, Congresso Nacional e STF, e, principalmente, em
mobilização nestes órgãos.
AGORA COMEÇA A NOSSA
ARTICULAÇÃO EM BRASÍLIA.

Esta Reforma, não !

PREVIDÊNCIA: FRENTE PAULISTA
A Udemo participou da reunião do lançamento oficial da Frente Paulista em
Defesa da Previdência Social, no dia 11 de março, na Câmara dos Vereadores,
na capital. Essa Frente, composta por dezenas de entidades sindicais, federações
e confederações, terá como objetivo a luta contra a PEC nº 06/2019 – Reforma da Previdência Social. Em Brasília, esta frente estará articulada com cerca de
22 confederações (nacionais) para trabalhar junto aos parlamentares, convencendo-os dos malefícios da reforma.
É mais um grande grupo – do qual a Udemo é parte – que se soma na luta
contra a Reforma da Previdência.

Esta Reforma, não !

Comunicado
importante
SPPREV:
regras de
aposentadoria
Em meio ao trâmite de
aprovação no Congresso
da reforma previdenciária
brasileira, a São Paulo
Previdência - SPPREV
esclarece que os
servidores do Estado de
São Paulo que já
preencheram os requisitos
para se aposentar não
sofrerão quaisquer
mudanças em seu direito
de aposentadoria
advindas da aprovação de
alterações nas regras
previdenciárias atuais.
A autarquia assegura que
o direito de aposentadoria
nos moldes vigentes será
resguardado, mesmo que
a solicitação de
aposentadoria não seja
feita neste momento, uma
vez que o considerado é o
período em que os
requisitos ao benefício
previdenciário foram
preenchidos e não a data
em que foi realizada a
sua solicitação.
A aposentadoria é uma
importante decisão na
vida de cada servidor e,
portanto, deve ser uma
ação ponderada e
planejada. Por meio deste
esclarecimento,
enfatizamos que não há
necessidade para
urgência na solicitação do
benefício.
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A Udemo avisou...
Colega,
Em carta enviada a todos os Parlamentares, no dia 26/02/2019, a Udemo alertou para um ponto que seria um
engodo para os defensores da reforma da Previdência: o efeito da sobretaxa e, com isso, o aumento da arrecadação e a diminuição das despesas. Eis o texto:
Ainda na questão financeira, alardeia-se que, com a Reforma, os salários milionários dos servidores públicos
vão acabar, ou então que, pelo menos, serão sobretaxados em até 22%.
Para acabar com salários milionários de servidores públicos, a reforma da Previdência não é, de longe, o melhor
caminho. Aliás, não é o caminho. O Ministro da Economia e o Presidente conhecem o caminho. O problema é querer
trilhar descalço esse caminho pedregoso. E a "sobretaxa", que pode até ter efeito midiático, de pouco ajudará, porque
esses salários milionários na verdade são compostos de inúmeros tentáculos blindados contra a taxação (auxílios
diversos, carro, cota de combustível, plano de saúde, subsídios para pagar escolas dos filhos, compra de livros e
computadores, incentivo financeiro para quem adota uma criança, extras para quem dá aulas etc). O salário base e
algumas vantagens pessoais podem ser atingidos pelas alíquotas majoradas, mas eles representam uma pequena
parte do total de vencimentos! Parte esta que, uma vez subtraída, pouco tempo depois voltará, sob outra denominação, rubrica ou código, para compensar a perda (que não chegará a 5% do total de vencimentos !). Afinal, quem tem
esses salários milionários ? Aqueles que podem definir os seus próprios salários e benefícios. Eles não perdem,
nunca. Em resumo, também deles, o que for subtraído pela Reforma voltará em pouco tempo.
O jornal Folha de São Paulo, de 01/03/2019, traz na seção Poder, a seguinte manchete: “Conselho forma
maioria para aprovar penduricalhos para procuradores” . “Conselho do Ministério Público Federal discute ampliar gratificações por acúmulo de funções; sessão foi adiada”.
O resumo da matéria é o seguinte. Os Procuradores perderam o auxílio-moradia de R$ 4.377,00 (que era um
absurdo!), mas, em troca, tiveram um reajuste salarial de 16,38%. Inconformados com a perda do auxílio-moradia, e apesar do reajuste, agora eles querem ampliar as hipóteses de gratificação (acúmulo de funções, por exemplo), pagamentos especiais pelas gratificações (dias não consecutivos), e direito de trabalhar a distância por até
dez dias úteis ao mês. O salário bruto deles varia de R$ 33.689,00 a 39.293,00. Aprovada a ampliação das
hipóteses de gratificação, sobre elas não incidirá a alíquota da Previdência.

Portanto, tira-se um privilégio mas cria-se outro! Trocam-se seis por meia
dúzia, ambos isentos de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Fica cada vez mais claro que essa reforma da Previdência,
de novo, vai tirar dos pequenos para continuar
alimentando os grandes. Em nome de uma tal “justiça social”!

A Udemo avisou...
Esta Reforma, não!
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Sobre lobos e cordeiros
Pode ser normal uma terra onde parlamentares legislam
descaradamente em causa própria?
Crises exigem observar com desconfiança as instituições que regem o
trato dos cidadãos com os Poderes.
Usemos justas aspas nas antífonas do
pensamento raso expresso em universidades, mídia e opinião pública. Não é
fato que no Brasil “as instituições funcionem normalmente”. A menos que, por
normalidade, se designe a teratologia a
que o País se acostumou. Tal clichê namora o absurdo. Como poderia viver
segundo normas um país onde administradores não prestam contas dos recursos financeiros, humanos e técnicos
a seu dispor? Pode ser normal uma terra onde parlamentares legislam descaradamente em causa própria? Normal
um Estado cujos magistrados causam
bilhões de prejuízo ao erário e buscam
acrescer substanciosas remunerações e
privilégios? Normal um sistema de Poderes divorciado da cidadania, em que
quem deve servir serve a si mesmo e
humilha os contribuintes? Ora, senhores, silenciem o mantra da “normalidade”, encaremos o monstruoso: sob o
manto democrático impera na política,
nas finanças públicas, na polícia e nos
tribunais o arbítrio mesclado à demagogia.
Tomemos a política injusta exposta
por Jean Bodin. No poder tirânico “o
governante, pisando as leis da natureza,
abusa da liberdade dos governados
como se eles fossem escravos, e dos
bens de outrem como se fossem seus”
(Seis Livros da República, livro 2, cap.
4). Adianta o jurista: entre as prioridades tirânicas está o aumento de impostos. Tiranos, arremata, assumem slogans
(devises) belos e títulos divinos, mas a
diferença entre eles e o governante justo é que o segundo labuta pelo bem
público, mas eles cuidam apenas do seu
proveito privado. O Supremo Tribunal
Federal (STF) exige para si o título divino: protetor da Constituição! Mas a sua
história mostra que, não raro, o suposto protetor se transforma em aliado da
alcateia. Ocorre nele a metamorfose
narrada por Platão, autor realista que
narra a origem da tirania. Numa situação política injusta surgem “denúncias,
processos, lutas de uns com os outros,
em grande número. O povo tem o costume de pôr uma pessoa qualquer à sua

frente, para o desenvolvimento de sua
grandeza. A tirania se origina da semente
daquele protetor”. Platão retoma um
mito: “Quem provar vísceras humanas,
cortadas aos bocados no meio das de
outras vítimas, é forçoso que se transforme em lobo”. Uma técnica predileta do lobo/tirano é aumentar
imoderadamente o fisco “para que os
cidadãos, empobrecidos pelo pagamento de impostos, serem forçados a
tratar do seu dia a dia e conspirem menos contra ele” (República, 565a- 569a).
A metamorfose do protetor em
lobo inspira o pensamento jurídico do
Ocidente. É impossível entender a doutrina hobbesiana sobre o estado de natureza, em que o homem é o tirano do
homem, sem a base platônica.
Maquiavel dela se nutriu de modo evidente para quem o estuda com rigor. A
tese de Jean Bodin lhe deve o peso
heurístico e a força política. O tirano,
fulmina Platão, usa um filtro fatídico
para triar pessoas. Nele os bons são retirados e os péssimos, mantidos. A purga efetivada pelos médicos é invertida:
os humores doentios permanecem – a
gentalha que apoia o arbítrio e a violência oficial – e os humores saudáveis são
expelidos – os honestos. Desconheço
análise mais dura sobre a instauração
dos governos ditatoriais. Quem pretende lutar pelas liberdades públicas deve
manter Platão na cabeceira.
Volto ao STF. É óbvio que um juiz,
sobretudo na mais alta Corte, deve receber paga que o livre da precariedade
financeira. Trata-se de condição básica
para a sua independência. Sempre lutei
por tal prerrogativa dos magistrados (cf,
entre muitos textos meus, O Executivo
é um buraco negro que tende a dissolver a autonomia dos Magistrados, em
Judicatura, Informativo da Associação
dos Magistrados de Pernambuco, Ano
XVI, n.º 6, pág. 5). Atenção: mesmo os
recursos lícitos vêm dos bolsos exangues dos contribuintes, não do plano
celeste, como se maná fossem. Se além
da justa remuneração o magistrado exige privilégios (auxílio-moradia e outros),
já estamos sob domínio do lobo que
provou sangue humano ao índice de
16%. Ainda temos a remota possibilidade de tal regalia ser barrada no Con-

gresso Nacional. Mas os parlamentares,
de certo modo, sabem que estão à mercê das togas, sobretudo após operações
judiciais e de polícia que podem enterrar seus mandatos. O recado subliminar
é sempre bem entendido pelos imprudentes representantes do povo (“ Sua
Excelência”, no estranho discurso da
presidente Cármen Lúcia).
O tirano usa como técnica para dominar a cidadania, paralisando-a, o aumento implacável de impostos. Os contribuintes, atormentados pelas dívidas,
pelo desemprego, pela ausência de serviços públicos, de escolas ou hospitais,
não têm espaço e tempo para vigiar os
representantes e “protetores”. Os 63 mil
assassinatos recentes, cadeias fétidas que
servem como escolas de criminalidade
somam-se ao fechamento de laboratórios científicos, humanísticos e técnicos.
Na hora em que o STF concede a si
mesmo o aumento privilegiado, bilhões
são extraídos da Capes, do CNPq e de
todas as agências de financiamento de
pesquisa. Para além da lambida no sangue de quem paga impostos, o líquido
vermelho é sorvido em baciadas a cada
instante mais generosas.
Não é apenas o STF a beber o líquido rubro. No mesmo dia em que se
anunciou o aumento de 16% para o
Supremo e anexos (rombo presumido
de R$ 4 bilhões nas contas públicas no
próximo ano), deputados, num lobismo
explícito, aumentam a receita do setor
ruralista em R$ 14 bilhões, dívidas a serem perdoadas. Um modo lamentável
de usar os bens dos governados como
se fossem dos parlamentares.
Chego ao ponto inicial do presente
texto: senhores, as instituições políticas
e jurídicas brasileiras não funcionam
“normalmente”. A não ser que o conceito de normalidade seja a definida na
fábula de Esopo sobre o cordeiro e o
lobo. Para bom entendedor, uma vírgula basta.
ROBERTO ROMANO
PROFESSOR DA UNICAMP, É
AUTOR DE ‘RAZÕES DE ESTADO E OUTROS ESTADOS DA
RAZÃO’ (PERSPECTIVA)
Fonte: Estado de SP - 27/08/2018
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A GRANDE HERESIA DO SIMPLES
Em seu livro Tristes Trópicos, LéviStrauss (Antropólogo, professor e filósofo francês. Um emérito pesquisador
da “alma brasileira”) descreve, em 1955,
os seus colegas pesquisadores brasileiros: “Qualquer que fosse o campo do
saber, só a teoria mais recente merecia
ser considerada. (….) Nunca liam obras
originais e mostravam entusiasmo permanente pelos novo pratos. (…) Partilhar uma teoria conhecida era o mesmo que usar um vestido pela segunda
vez, corria-se o risco de um vexame”.
Nós, brasileiros, cultivamos essa paixão pelas navegações intergalácticas e
pelo modismo. Assim, acaba tudo muito complicado, inclusive na educação.
Ouso arrostar (encarar sem medo) a
cultura nacional. Cometo a Grande
Heresia do Simples: tento demonstrar
que a educação brasileira precisa de um
“feijão com arroz” benfeito, nada mirabolante, nada nos espaços siderais.
Vejamos a receita que deu certo alhures
(em outro lugar).
A escola precisa de metas. E que sejam poucas, claras, estáveis e compartilhadas. Se cada um rema para o seu lado,
o barco fica à deriva.
A escola tem a cara do diretor, o
principal responsável pela criação de um
ambiente estimulante e produtivo. Daí
o extremo cuidado na sua escolha. Eleição por professores não será pior que
indicação política? E, uma vez escolhido, o diretor precisa de autonomia, de
par com a cobrança firme do que for
combinado.
Boa gestão é essencial. Nem empresas, nem paroquias, nem escolas se administram sem dominar os princípios e

técnicas apropriados. Ademais, as secretarias não devem atrapalhar, criando burocracias infinitas.
O professor tem de dominar o assunto que vai ensinar e saber como dar
aula. Infelizmente, as faculdades de educação acham isso irrelevante.
Prêmios e penalidades. De alguma
forma, o bom desempenho do professor deve ser recompensado. E, se falhar, que venham os puxões de orelha.
Por que a atividade mais crítica para o
futuro de um país é uma das poucas
em que prevalece a impunidade?
Ensinou a teoria ou o princípio?
Então, que sejam aplicados em problemas práticos e realistas. Diz a ciência
cognitiva que sem aplicar não se aprende.
Nova ideia? Então mostre sua conexão com alguma coisa que o aluno já
sabe. Isso se chama “contextualizar”.
Pelo menos, que não se ensine nada sem
mostrar para que serve. Se o professor
não sabe, como pode suceder na matemática, melhor não ensinar. É preciso
ensinar menos, para os alunos aprenderem mais. O tsunami curricular impede
que se aprenda o que quer que seja.
Ouve-se falar de tudo, mas não se dominada nada. E como só gostamos do
que entendemos, no ritmo vertiginoso
em que disparam os assuntos, não é
possível gostar e, portanto, aprender o
que quer que seja.
Valores e cidadania se aprendem na
escola tanto quanto a matéria ensinada.
Só que não no currículo ou em sermões,
mas na forma pela qual a escola funciona. Escola tolerante e justa ensina essas virtudes. Aprende-se pelo exemplo

da própria escola e dos professores. Tão
simples quanto isso.
Com bagunça na aula não se aprende. Foi o que disseram os próprios alunos, em uma pesquisa do Instituto Positivo (confirmada por outros estudos).
A escola precisa enfrentar com firmeza
a assombração da indisciplina.
Sem avaliação a escola faz voo cego.
Nossos sistemas de avaliação são excelentes. Mas ainda são pouco usados, seja
pelos professores, pela escola ou pelas
secretarias. É pena.
A tecnologia pode ajudar, não há
boas razões para desdenhá-la. Mostra
o PISA: nas mãos dos alunos, produz
bons resultados. Mas não é uma ferramenta para alavancar mudanças. Escola travada não vai mudar com computadores, tablets ou smartphones. Pior,
dentro da escola, escoam-se décadas e
ela continua um elefante branco, incapaz de promover avanços na qualidade. E aos pais cabe vigiar. Conforme o
caso, apoiando ou cobrando.
O currículo é ler com fluência, entender o lido, escrever corretamente,
usar regra de três, calcular áreas, volumes e juros simples, ler gráficos e
tabelas….Só depois de dominado isso
podemos ir para as guerras púnicas,
derivadas e integrais, reis da França, afluentes do Amazonas e a infinidade de
bichinhos do livro de biologia.
Onde está a complicação? Fazer
bem o “feijão com arroz” seria uma
revolução no nosso ensino. Mas, para
muitos, o simples é a Grande Heresia.
CLÁUDIO DE MOURA CASTRO
Fonte: Revista VEJA 10/2015
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Força de trabalho grisalha
Mudança no perfil demográfico nacional - com contínua expansão dos maiores de
60 anos e diminuição dos jovens - impacta e auxilia no aumento da contratação e
no empreendedorismo dos profissionais seniores, Embora ainda não seja uma
tendência, entre outros motivos, pelo preconceito corporativo, as características
desses colaboradores conquistam cada vez mais adeptos.
A imagem de aposentados de pijama assistindo à
televisão o dia todo está ultrapassada no Brasil atual. De
acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio Contínua
(Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) a participação de idosos (a partir de
60 anos) na força de trabalho vem aumentando, tendo
passado de 5,9% em 2002
para 7,2% em 2018, somando 7,5 milhões de trabalhadores.
Esse crescimento é originado por duas ondas: busca
de
renda
ou
complementação dos rendimentos previdenciários aliada ao aumento da
longevidade. De acordo
com a “Carta de Conjuntura”, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
publicada em junho de 2018,
com base nos dados da Pnad
Contínua, atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Na década
de 1960, essa média alcançava 54 anos.
Os grisalhos na economia
ativa (empregados ou empreendedores) tendem a aumentar. O Brasil, que já foi
chamado de “país jovem”,
caminha de maneira rápida
para a inversão demográfica,
quando haverá mais cidadãos
acima de 60 anos do que crianças e adolescentes. Segundo o IBGE, já em 2030, pela
primeira vez, a Nação terá

formizar essa faixa etária ajudaria na eficiência da aplicação dos direitos dessa população” opina a técnica de planejamento e pesquisa do
Ipea, Ana Amélia Camarano.

“QUANDO VEMOS OS NÚMEROS DE
IDOSOS NA ATIVA, PERGUNTAMO-NOS:
É MUITO OU POUCO? NEM UMA COISA
NEM OUTRA. É O INEVITÁVEL.”
JOSÉ PASTORE, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FecomercioSP
41,5 milhões (18%) de pessoas acima dos 60 anos e
39,2 milhões (17,6%) com
idades de zero a 14 anos.
“Quando vemos esses
números de idosos na ativa, perguntamo-nos: é
muito ou pouco? Nem
uma coisa nem outra. É o
inevitável”, afirma o presidente do Conselho de
Emprego e Relações do
Trabalho da Federação do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP), José
Pastore.
Essa reviravolta impacta
de maneira expressiva não
somente
o
sistema
previdenciário, já deficitário,
como também o mercado
de trabalho. As empresas

começaram a atentar para os
profissionais seniores. No
entanto, ainda há um longo caminho para o mercado conhecer as características e potencialidades
dessa mão de obra.
Aliás, não há nem sequer
padronização nas políticas
públicas quanto à fixação da
idade inicial para caracterizar
alguém como idoso, que varia de 60 a 65 anos. “Os transportes coletivos consideram
60 anos para o direito da
passagem gratuita. Em muitas cidades, vagas preferenciais nos estacionamentos são
reservadas para quem tem a
partir de 65. O Estatuto do
Idoso criou a categoria
superespecial para aqueles
com 80 anos ou mais. Uni-

NÓS SOMOS
O FUTURO
Para o professor sênior
da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de
São Paulo (USP) e coordenador
do
projeto
Salariômetro, da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Hélio
Zylberstajn, os idosos ativos
são parecidos com os jovens
que ingressam no mercado
de trabalho como trainees ou
estagiários. “Podemos ter regimes parecidos para os profissionais mais maduros.”
Segundo ele, na Europa, há
modelos de contratação desenhados para esses colaboradores,
com
compartilhamento de trabalho, gestor interino por projeto, trabalho móvel. “São
formatos muito apropriados
para idosos. O trabalho
atípico vai se tornar típico”.
Apesar da urgência, o
presidente do Instituto de
Longevidade Mongeral
Aegon, Nilton Molina, alerta
que o tema ainda é pouco
debatido. “A Reforma da
Previdência ou vem e traz as
mudanças necessárias ou os
benefícios não serão pagos”,
diz. Para ele, é preciso reverter o baixo aproveitamento
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SERVIÇOS
PREDOMINAM

desse perfil na economia.
“Não podemos deixar que
esses profissionais ‘morram
de aposentadoria’. É inadmissível que os filhos continuem a contar que o pai se
aposentou e morreu dois
anos depois, em decorrência
de depressão, solidão.” Ele
brinca: “O pai não quer morrer assim; o avô, também
não. E o bisavô é contra”.
O prolongamento da
vida profissional, por meio
da requalificação técnica, é o
caminho certo. “Na década
de 1960, a taxa de natalidade
era de seis filhos por mulher,
por isso fomos um país jovem. Hoje, essa taxa despencou para 1,7 filho por mulher”, lembra Molina.
OS SONHOS NUNCA
SE APOSENTAM
A
nova
ordem
demográfica coloca questão
inédita à sociedade brasileira. Mara Sampaio, psicóloga social e consultora de
empreendedorismo
focada em quem tem acima dos 50 anos, explica
que, do mesmo modo que
as pessoas perguntam, na
infância, o que você vai ser
quando crescer, “agora, a indagação é o que você vai ser
quando envelhecer”.
Ela observa que a
reinvenção do trabalho para
a faixa madura passa também
pelo empreendedorismo. “É

preciso um novo olhar, conhecer-se e se reinventar. Assumir o protagonismo da
vida. Hoje, por exemplo, ser
empreendedor não é somente ter negócio. Estamos falando de ter atitude empreendedora, um trabalho novo
que faça diferença.” Para ela,
quando saudável, o idoso não
é mais dispensável do ponto
de vista econômico. Ao contrário. Trata-se de um segmento que contribui muito
financeiramente. De acordo
com dados da Pnad Contínua do terceiro trimestre de
2018, o rendimento médio
do idoso é maior do que a
média salarial nacional: R$
2.773 contra R$ 2.155, respectivamente.
Em 2020, o poder de
compra dos consumidores
acima de 60 anos deve superar R$ 30 trilhões em
todo o mundo. No Brasil,
os seniores participaram
com 11% da renda nacional na última década. Nos
próximos três anos, a expectativa é que passem a representar 16%, de acordo
com o relatório “Consumer
Generations”, divulgado pela
Tetra Pak em 2017.
O CEO e fundador da
platafor ma MaturiJobs,
Morris Litvak, avança nessa
linha de pensamento. Quando criou a startup em 2015 inspirado na trajetória da avó,
dona Keila, tradutora que tra-

balhou com vigor, lucidez e
satisfação até os 82 anos, só
tendo parado por ter sofrido uma queda a caminho do
serviço -, a plataforma atuava como ponto de contato
entre empregadores e empregados. “Com o tempo,
observamos que isso não
bastava. Buscamos, então, um
novo horizonte, o de auxiliar o idoso a se virar sozinho,
a se aprimorar.”
Debates, workshops, cursos e apoio técnico são algumas das ferramentas para
quebrar paradigmas no meio
corporativo. A MaturiJobs
conta com 740 empresas que
utilizam a plataforma. Foram
oferecidas mil vagas nos últimos 30 meses e efetivadas
800 contratações. A iniciativa é positiva, mas os resultados são tímidos - ao considerar que, no mesmo período, 83 mil pessoas se
candidataram.
Ex-empresário da área de
logística, Pedro Wilson Viana
Leitão, de 67 anos, descobriu
que seu ótimo currículo não
valia mais quando tentou se
recolocar após a aposentadoria. Era visto como velho
e não como sênior pelo
mercado. “Sofremos ainda
forte discriminação. Exemplo dessa cultura são as placas de trânsito e do metrô
que sinalizam vagas ou bancos para idosos usando a
imagem do velhinho arcado

Levantamento da
FecomercioSP baseado no Cadastro Geral
de Empregados e
Desempregados
(Caged), do Ministério
do Trabalho, mostra
que, entre 2006 e
2016, houve expansão
de 31% dos empregados formais com mais
de 60 anos. Entre os
setores que mais
empregam tal perfil,
ou nos quais eles mais
empreendem, estão
serviços, comércio e
administração pública,
Estudo da LCA
Consultores apurou
que cerca de 10
milhões de pessoas
dependem da renda
de aposentados para
viver. Em 2017,
cresceu 12% o
porcentual de lares
nos quais maiores de
60 anos eram responsáveis, no mínimo, por
75% da renda familiar.
O IBGE detalha o
perfil desse idoso: em
relação à escolaridade,
67% têm ensino
fundamental incompleto; 6,8%, fundamental completo;
1,5%, ensino médio
incompleto; 13,1%,
médio completo; e
11,7%, ensino superior. No segundo
trimestre de 2018,
ainda de acordo com
o IBGE, 46% da
população ocupada
com mais de 60 anos
trabalhavam por conta
própria (atividades
informais, como
venda de produtos e
serviços de manutenção de residência) e
9,3% eram empreendedores (com negócios legalizados).
Fonte: LCA Consultores,
FecomercioSP e Ministério do Trabalho.
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se apoiando com bengala.”
As dificuldades o motivaram a empreender e criar
a 50Mais Courier Sênior, que
se define como empresa de
business social no segmento
de serviços diferenciados e
rápidos de entrega, mercado
que cresce 40% ao ano, segundo o CEO e fundador.
Na companhia, os idosos
recebem de 20% a 50% do
valor da entrega que fazem,
trabalham em regiões perto
da moradia e organizam
seus horários. As cargas têm
peso máximo de 15 quilos.
O empresário se orgulha de
seus couriers que, em quatro
meses, entregaram 20 mil kits
de vinho sem quebrar nenhuma taça, garrafa ou
decantador.
Após o mercado empregador acolher e incentivar nos
seus quadros as diversidades
racial e de gênero, um processo similar em relação à
faixa etária parece dar sinais
de vida. A companhia aérea
Gol, por exemplo, lançou,
em junho de 2017, o programa Experiência na Bagagem. “O resultado foi surpreendente. Primeiro, oferecemos para os familiares
mais idosos dos nossos funcionários, mas logo a iniciativa foi para as redes sociais
e até para a imprensa. Em
um mês, tivemos 4 mil inscrições”, afirma o diretor da
área de gente e cultura, Jean
Carlo Nogueira, acrescentando que a empresa tem
12% de colaboradores acima dos 50 anos. “Eles se
destacam no atendimento,
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acolhendo e ajudando o cliente,
têm
enorme
engajamento e colaboram
para a formação dos jovens.”
A interação intergeracional
é uma troca saudável, intensa
e tranquila, segundo Andrea
de Medeiros Gamboa, de 54
anos, da equipe de atendimento premium da corporação.
Ela sempre trabalhou em
empresas de aviação e, mesmo aposentada, continuou na
Gol, onde atua há 12 anos.
Andrea conta que os passageiros dão retorno positivo
ao atendimento da equipe
sênior. “Somos pessoas produtivas, com vigor para trabalhar e mais felizes por nos
sentirmos necessários”, destaca, com um cativante sorriso que se estende ainda mais
quando conta que não pensa
em parar tão cedo. “Tenho
disposição para fazer academia às sete da manhã, manter minha alimentação saudável e me divertir. Quero envelhecer bem.”
A trajetória de Andrea
não é atípica entre os
seniores, que com frequência
se recolocam em funções e
setores diferentes dos que
ocupavam antes da aposentadoria. Com diversificada
experiência em tecnologia da
infor mação, Márcio Joaquim Berlínque, de 72 anos,
participou do processo de
seleção de aproximadamente três meses do programa
de diversidade etária da
Dotz, empresa de benefícios parceira de grandes varejistas. A oportunidade de
trabalho gerou mais de 1,5

mil inscrições. Agora,
Berlinque atua na área de
gestão. “Sou um ‘setentão’
cuidando da área de inovação. Parece um paradoxo,
mas é exatamente o que a
empresa quer. Ou seja, os
mais experientes dosando o
ímpeto dos jovens”, analisa.
De acordo com a gerente de gente e gestão e responsável pelo projeto Geração
Sênior, Melissa Cupari, não
houve conflito de gerações.
Ao contrário. “Os mais jovens ouvem os experientes.
Há troca no ambiente
colaborativo.” Incentivado
pelo filho advogado,
Faustino Albano Pereira Jr.,
de 59 anos, também saiu vitorioso na seleção da empresa, onde está alocado na diretoria de catálogo. “O mercado tem de se preparar para
essa mão de obra qualificada. O novo fenômeno
demográfico é uma realidade que se estabelece agora”,
diz ele, que nunca teve a perspectiva de se aposentar. “Vou
continuar trabalhando até
quando a saúde permitir.”
Vitalidade e empenho no
novo trabalho também não
faltam a Moacir Pinoti
Candido, de 64 anos, que há
quatro meses é entregador da
50Mais Courier Sênior. Ele,
que já foi proprietário de
lava-rápido, motel e restaurante, diz que o modelo de
negócio da 50Mais o atraiu,
apesar do desgaste do trânsito, porque possibilita independência para realizar as tarefas e garante vínculo de
participação da receita gerada pelo serviço. É como
se fosse, mais uma vez,
patrão de si mesmo. “Se
acordar e for para o sofá,
a gente acaba adoecendo,
a tendência é ficar deprimido. Hoje, o aposentado procura fazer alguma
coisa, caso contrário, vai
para o caixão”, sentencia.
De fato, o Brasil grisalho
dá adeus ao sofá.
Fonte: Problemas
Brasileiros. Nº 450
Fev/Mar 2019 – Ano 56.
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DECÁLOGO
do nosso
APOSENTADO
Ativo
1. Mantenha - se
filiado. Sua
entidade é a sua
segurança.
2. Participe do
"Projeto
Aposentado Ativo"
da Udemo.
3. Conscientize-se
da importância da
sua participação
na Udemo e na
sociedade.
4. Leia o jornal e
consulte o site da
Udemo, com
regularidade.
5. Atenda às
convocações da
sua entidade.
6. Una - se aos
colegas da sua
região para fazer
valer os seus
direitos.
7. Mant
enha, com
Mantenha,
os colegas, contato
permanente com os
políticos locais.
8. Lembre sempre
aos políticos que
os aposentados
também votam e
são formadores de
opinião.
9. Não aceite
qualquer forma de
injustiça contra os
aposentados.
10. Mantenha - se
ativo física,
intelectual, social,
cultural e
espiritualmente.
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Estudioso da longevidade, o professor de Medicina, coordenador da Universidade
Aberta da Terceira Idade (Uati) - da Universidade de São Paulo (USP) - e diretor de
desenvolvimento institucional do Centro Internacional de Longevidade (ILC Brasil),
Egídio Dorea, e o administrador formado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
consultor do ILC Brasil, Sérgio Werther Duque-Estrada, foram ouvidos sobre a
realidade da força ativa dos idosos.
Em segundo lugar, a Nova Zelândia, com 78%, e
O envelhecimento da mão de obra se pregadas.
em terceiro, Israel, com 66,8%.
manifesta com igual força nos países
Quais os benefícios e especificidades
desenvolvidos?
Sem dúvida! A participação das pessoas acima dos 60 que devem ser observados pelo
anos tem aumentado significativamente nas últimas décadas.
Dados do Bureau of Labor Statistics, dos Estados Unidos, mercado contratante?
projetam que, em 2024, das 164 milhões de pessoas que irão
compor a força de trabalho, em torno de 41 milhões terão
mais de 55 anos, e 13 milhões, mais de 65 anos. E que, entre
2014 e 2024, a força de trabalho entre as pessoas de 65 a 74
anos aumentará 55%. Acima de 75 anos, 86%. Ou seja, um
em cada quatro trabalhadores dos EUA terá acima de 55
anos.

Os esquemas de trabalho em horário parcial, os trabalhos
temporários e as aposentadorias parciais. Outra questão a
levar em consideração é a capacidade física dos trabalhadores idosos, afinal, um ambiente de trabalho adaptável é mais
atrativo.

Quais são os responsáveis por isso?

Qual o impacto financeiro desse
trabalho no PIB mundial?

Temos maior expectativa de vida da geração baby boomer;
necessidade financeira de trabalhar mais pelas mudanças no
sistema de aposentadoria; maior participação feminina no
mercado de trabalho, aumentando a massa de futuros aposentados; mudança na cultura do trabalho que se torna mais
amigável para o idoso; funções com menor demanda de
força física; e vagas com horários mais curtos.

Ainda há preconceitos em relação aos
seniores?

O sistema previdenciário americano
guarda semelhança com o do Brasil?
Nos Estados Unidos, a idade mínima de aposentadoria é
65 anos. Há semelhanças no formato com o Brasil: assim
como aqui, há o INSS. Lá existe o Social Security, que também enfrenta problemas sérios, pois foi concebido em uma
época na qual havia mais contribuintes que recebedores de
aposentadoria [período da geração conhecida como baby
boomers, nascida após a Segunda Guerra Mundial até a metade da década de 1960]. O valor máximo a receber é de
US$.2,5 mil.

E na Europa?
Na França, onde os aposentados são 15 milhões e custam em torno de 15% do orçamento do Estado, a idade
mínima é de 65 anos, mas subirá para 67 em 2019. Na Inglaterra, a idade mínima é de 65 anos.

Quais países se destacam no
acolhimento da mão de obra madura?
Em 2018, segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre os países com
maior número de pessoas entre 55 e 64 anos empregadas, a
Islândia estava em primeiro lugar, com 84% das pessoas em-

Estima-se que aproximadamente US$ 3,5 trilhões por ano
pode ser acrescentado com a maior inclusão dos idosos no
mercado de trabalho mundial.

É um dos fatores que precisam ser combatidos. Segundo
pesquisa mundial da Deloitte Consulting, 41% das companhias acreditam que o envelhecimento da mão de obra seja
desvantagem competitiva. A consultoria procura sensibilizar
empresas para que criem rotas alternativas de carreiras para
idosos, com horários flexíveis, mentorias para os jovens e
oferta de aposentadoria por fases.

Há outros exemplos de grandes
companhias que caminham para essa
diversidade etária?
Sim, a BMW introduziu mudanças na linha de produção
para melhorar a ergonomia e promoveu linguagem neutra
em relação às idades no ambiente de trabalho. Desde 2015,
o Centro de Envelhecimento da Mailman, Escola de Saúde
Pública da Universidade Columbia, nos EUA, tem premiado as empresas que mais se sobressaem em políticas para os
trabalhadores idosos. As vencedoras recrutam ativamente e
oferecem escalas de trabalho mais flexíveis e oportunidades
de mentorias. Em 2018, uma das campeãs foi a PKF
O’Connor Davies, que contrata muitos contadores aposentados por outras empresas. Do total de 750 funcionários,
mais de 250 têm acima de 50 anos.

Selma Sampaio
Fonte: Problemas Brasileiros. Nº 450 – Fev/Mar 2019 – Ano 56.
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ARAÇATUBA

No dia dia 14 de dezembro, foi realizada a Palestra proferida pelo presidente da UDEMO, Chico Poli, com o tema:
Gestão Pessoal e Profissional, no Centro Universitário Toledo, para diretores de escola e vice-diretores da Diretoria de
Ensino de Birigui e Diretoria de Ensino de Araçatuba.

BAURU
Área de abrangência:
• D.E. Bauru;
• D.E. Botucatu
• D.E. Jau
Presidente: Maria José de Oliveira Faustini
Endereço: Rua 15 de Novembro, 7-31 - Centro - Bauru - SP - CEP 17015-041
Fone: (14) 3234-4089
e-mail: udemobau@gmail.com

BAIXADA SANTISTA

Confraternização dezembro de 2018 da Regional da Baixada Santista
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CAMPINAS

Confraternização de fim de ano com associados da Região de Campinas
Passeio a Noeland em Holambra no dia 30/11/2018

XXVIII Exposição de Arte
e Artesanato das
associadas
aposentadas.
Dias: 05 e 06 de
dezembro de 2018.
Local: Diretoria de
Ensino Campinas Oeste

JUNDIAÍ

Presidente:
Egle Aparecida Picolo Balançuelo
Rua Rangel Pestana, 828, Sala 42, Centro - Jundiaí - SP CEP 13201-000
Fone (11) 4527-1702
e-mail: udemojundiai@ymail.com

MARÍLIA

Presidente:
Eliane Alves Passos
R. Júlia Nomura, 397 - Bairro Fragata A - Marília - SP
CEP 17501-300
Fone/Fax (14) 3413-4335
3454-8920
E-mail:
udemo_marilia@hotmail.com
Acesse o link: http://bit.ly/coloniaudemo
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PRESIDENTE PRUDENTE

Presidente:
Maria Neuza Baldori
R. Tupiniquins, 31, Vl. Matilde Vieira Pres. Prudente - SP - CEP 19050-610
Fone (18) 3908-8657
E-mail: udemopp@uol.com.br

SÃO JOSÉ

DO

RIO PRETO

Presidente: Justo Castilho
Travessa Tamoio, 51 - Casa 4 - Vila Fioresi - São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3235-7006
E-mail: regionalriopreto@udemo.org.br e udemojrp@ig.com.br

SOROCABA

Presidente: Miriam Cecília Facci
R. Rio Grande do Sul, 207, Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-500
Fone (15) 3211-3001 - E-mail:udemosor@terra.com.br

VOTUPORANGA

Nossa primeira reunião do Consórcio
Grupo:"Troque Ideias". Anfitriãs: Angelina e Enedina.
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SANTO ANDRÉ

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

RIBEIRÃO PRETO
Associados Ativos e Aposentados,
participem dos nossos encontros às
terças-feiras, a partir das 15:00 horas.
PROGRAMAÇÃO
Fevereiro
12 - Filme
19 - Palestra em Vídeo do Metrus Instituto: Como Cuidar da Memória-Drª Ana Claudia Arantes.
26 - Comemoração dos aniversariantes dos meses de Janeiro e Fevereiro.
Março
05 - Carnaval. Sem atividades.
12 - Palestra com a Fisioterapeuta Drª.Carolina Egydio. Tema: Cuidados com o Cuidador de Idosos.
19 - Bingo. Colabore com as prendas!
26- Comemoração dos aniversariantes do mês de março.
Abril.
02 - Práticas de Tai Chi Pai Lin com a Profa.Angela Castaldelli.
09 - Palestra com a Psicóloga Drª Aparecida Morello Sparvolli.
Tema: Depressão nos dias atuais, com enfoque na 3ª Idade.
16 - Comemoração da Páscoa em uma Instituição.
23 - Comemoração dos aniversariantes do mês de Abril..
30 - Filme

No dia 23 de novembro de 2018, o Escritório Regional
de Santo André realizou o já tradicional “Jantar de Confraternização”. A forte chuva que caiu sobre a região nesse dia
impediu a chegada de alguns, mas outros, persistentes, enfrentaram o desafio e compareceram, trazendo muita alegria
e energia positiva. Valeu a pena, pois tudo estava muito agradável: o buffet - impecável - a banda de música – excelente –
e os participantes, como sempre, demonstrando satisfação
imensa em rever amigos e matar saudades. A Diretoria do
Escritório Regional agradece a todos que estiveram presentes, em especial à Dirigente Regional de Ensino de Santo
André, Profª Ariane Aparecida Butrico e à Profª Cleide Bauab
Eid Bochixio, Secretária Adjunta da Educação, mas que, para
nós, continua sendo a grande amiga, que tanto já contribuiu
com a Udemo.

Maio
07 - Palestra Prof Pedro Geraldo Posi.(UNESP/Franca). Tema: Mundo
da Vida e Mundo do Sistema:Novas interações e exigências no convívio humano.
14-Café Dia das Mães Local: Recafé-Rua Mariana Junqueira, 33 –Horário: 15:30
21-Preparação para Viagem a Campos de Jordão.
22 a 26/05-21º Encontro e Congresso Estadual de Educação da
Udemo – Ativos e Aposentados. Local: Orotour Garden Hotel Campos do Jordão.
28 - Comemoração dos aniversariantes do mês de Maio...
Junho
04 - Bingo
11 - Workshop de Terapias Orientais e Técnicas para dores.
18 - Elaboração do Calendário do 2º Semestre..
25 - Comemoração dos aniversariantes do mês de Junho.
Julho
02-Término da elaboração do Calendário para o 2º Semestre.
30 - Comemoração dos aniversariantes do mês de Julho.
INFORMES
A Regional possui uma caixinha solidária.
Colabore, pois com o montante arrecadado auxiliaremos diversas
entidades filantrópicas.
Presidente
Suzana Ap. Ferro
Coord. Setor de Aposentados
Dirce Rodrigues Cáceres
R. Cerqueira Cesar, 1968 - Jardim Sumaré - Ribeirão Preto - SP
CEP 14025-120 - Fone/Fax: (16) 3610-8136 e (16) 3289-0565
E-mail: regionalribeiraopreto@udemo.org.br
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Departamento Jurídico
Drª. Sueli Aparecida de Jesus
Telefone: (11) 3231-1755
Horário de Atendimento: das 9 às 17 horas
Às quartas-feiras, o atendimento é realizado após as 12 horas.
O Departamento Jurídico da Udemo oferece amplo atendimento
aos associados, mediante consultas (por telefone, fax ou e-mail)
ou atendimento personalizado, com horário agendado.
Presta serviços especializados em questões funcionais na área de
Direito Administrativo, Legislação de Pessoal e do Magistério.
Acesse pela internet o link http://j.mp/udmjur
Todos os processos enviados ao Jurídico estão em andamento.

juridico@udemo.org.br
DEFESAS EM SINDICÂNCIAS E PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
O associado envolvido nesses casos recebe integral atendimento Jurídico da Udemo.
Advogadas responsáveis:
Dra. Luciana Ricci e Dra. Danielle Souza.
E-mail para contato: disciplinar@udemo.org.br
Observação - Solicitamos aos associados que procurem, imediatamente, o Departamento Jurídico
da Udemo, após o recebimento do mandado de citação.

AÇÕES JUDICIAIS
O Departamento Jurídico da UDEMO disponibiliza aos associados orientações jurídicas sobre
assuntos vinculados à vida funcional, bem como propositura de ações judiciais individuais. Atua
também na defesa da categoria em juízo, sempre que necessário, ingressando com medidas judiciais coletivas, para beneficiar todos os associados.
Advogados responsáveis:
Dr. Rodrigo Pereira e Dr. Lucas Anselmo.
E-mail para contato: juridico@udemo.org.br

Parceria
UDEMO
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Gratificação de Gestão Educacional
Conforme já veiculado nesse jornal em
oportunidades anteriores, por meio da Lei
Complementar nº 1.256/2015, foi instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE - para os integrantes da classe de suporte pedagógico (Diretores, Supervisores
e Dirigentes Regionais).
Ocorre que, para quem exerceu cargo
efetivo de Diretor de Escola e Supervisor
de Ensino, a referida gratifica detém natureza de reajuste disfarçado, sendo, portanto, possível a extensão para os aposentados, desde que abrangidos pela paridade
salarial.
Diante desta constatação, o Departamento Jurídico da UDEMO vem, desde o
ano de 2015, propondo ações individuais
em favor dos associados inativos, a fim de
garantir-lhes o pagamento da Gratificação
de Gestão Educacional.
Nesses quase quatro anos, mais de dois
mil associados já ingressaram com essa ação
judicial, sendo que, atualmente, temos o seguinte quadro ao lado:
Destacamos que a maioria das ações
sobre a GGE, hoje, encontram-se
suspensas, aguardando o julgamento definitivo do IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas) nº 003434502.2017.8.26.0000, perante o Supremo Tribunal Federal.
O procedimento referido acima uniformizará toda a jurisprudência a respeito e
obrigará que Juízes e Desembargadores
apliquem a todos os casos sobre a GGE a
mesma decisão que for ali prolatada.
Por enquanto, prevalece o entendimento inicial de que a GGE deve ser paga aos
inativos (Diretor e Supervisor) com paridade salarial.

Habitue-se a visitar o
nosso site, diariamente.

Colega associado,
Se você deseja receber o
livro "60 anos de UDEMO,
1952-2012",
acesse nosso site.
www.udemo.org.br

Visando agilidade, atualização e economia, reduziremos nossa
correspondência em papel ao mínimo necessário. Mantenha o seu email e os números de telefone atualizados, comunicando-os à Central
e aos Escritórios Regionais.
Participe desta campanha!
Publicação mensal da UDEMO
SINDICATO DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO
MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE

Av. Ipiranga, 318 - Bloco B - 7º andar - Centro
CEP 01046-925 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3231-1755 - Fax: (11) 3258-7158
E-mail: udemo@udemo.org.br
Site: www.udemo.org.br

Diretor de Publicações:

Ana Cristina Prado Poli

Editor:

Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto

Jornalista Responsável:

Sylvio Miceli - Mtb 28.136

Fotos:

Rosalina Chinone

Charges:

Márcio Baraldi

Produção Gráfica:

Douglas de Freitas

Página 24

MARÇO/ABRIL 2019

Subsídios ao HTPC

Inteligência Linguística
A inteligência linguística revela-se na capacidade de comunicar e interpretar o mundo através de palavras.
É a inteligência dos escritores e poetas - e também das pessoas que gostam de brincar com rimas e trocadilhos, contar piadas e histórias. O escritor irlandês James Joyce foi dono de uma inteligência linguística
assombrosa, demostrada em suas duas obras primas, os romances Ulisses e Finnegans Wake. Na primeira,
cada um dos dezoito capítulos é escrito num estilo literário diferente e é associado a uma cor, a uma arte ou
ciência e a um órgão do corpo. Essa combinação de escrita caleidoscópia com uma estrutura de texto
formal faz do livro uma das maiores contribuições para a literatura do século XX. Já Finnegans Wake é todo
escrito numa linguagem peculiar e obscura, não tem enredo nem personagens convencionais - um primor de
originalidade linguística.
(Veja.abril 2004)

Características
Está relacionada com o uso da linguagem. Os estudantes com este tipo de inteligência têm muita sensibilidade para os sentidos das palavras e para a sua manipulação. Manifestam gosto pela leitura e pela escrita. Comunicam bem, oralmente e por escrito. São eficazes na ligação
das ideias e têm facilidade na sua transmissão. Pensam
utilizando palavras.
Como podem os professores/educadores ajudar os
alunos/crianças/jovens no desenvolvimento desta inteligência?
- Modelando a utilização de uma linguagem correta.
- Motivando-os a escrever e apoiando o seu trabalho.
- Demonstrando formas eficazes de comunicação.
- Lendo alto para os alunos, com frequência.
- Criando/desenvolvendo o gosto pela leitura.
- Dando aos alunos oportunidades para, individualmente, lerem, escreverem, ouvirem e falarem.
- Promovendo debates sobre assuntos do programa
de qualquer disciplina.
- Criando jornais de turma/escola.
- Promovendo correspondência em português com
alunos de outras escolas/países lusófonos ou em língua
estrangeira com jovens de outros países.
A língua materna é transversal a todo o currículo. Ela
está presente em todas as disciplinas. Por conseguinte, as
atividades sugeridas são pertinentes em qualquer disciplina. A língua materna está também presente em qualquer
contexto da vida quotidiana. É na família que a criança
começa a ter contato com ela. As sugestões dadas são
exequíveis igualmente em contexto familiar. Vários artigos se debruçaram sobre atividades que podem ser realizadas pelos pais com os seus filhos com vista ao desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita e ao alargamento do vocabulário, fundamentais para o desenvolvimento da inteligência linguística.

Brincando com as Palavras
Os textos seguintes ilustram a diversidade de
abordagens da linguagem e as possibilidades
para “brincar” com o valor das palavras.

Texto I

O que é ler?
Começo distraidamente a ler um livro. Contribuo com
alguns pensamentos, julgo entender o que está escrito porque
conheço a língua e as coisas indicadas pelas palavras, assim
como sei identificar as experiências ali relatadas. Escritor e
leitor possuem o mesmo repertório disponível de palavras,
coisas, fatos, experiências, depositados pela cultura instituída
e sedimentados no mundo de ambos.
De repente, porém, algumas palavras me “pegam”. Insensivelmente, o escritor as desviou de seu sentido comum e
costumeiro e elas me arrastam, como num turbilhão, para
um sentido novo, que alcanço apenas graças a elas.
O escritor me invade, passo a pensar de dentro dele e
não apenas com ele, ele se pensa em mim ao falar em mim
com palavras cujo sentido ele fez mudar. O livro que eu parecia soberanamente dominar apossa-se de mim, interpelame, arrasta-me para o que eu não sabia, para o novo. O
escritor não convida quem o lê a reencontrar o que já sabia,
mas toca nas significações existentes para torná-las destoantes, estranhas, e para conquistar, por virtude dessa estranheza,
uma nova harmonia que se aposse do leitor.
Ler, escreve Merleau-Ponty, é fazer a experiência da “retomada do pensamento de outrem através de sua palavra”, é
uma reflexão em outrem, que enriquece nossos próprios pensamentos. Por isso, prossegue Merleau-Ponty, “começo a compreender uma filosofia deslizando para dentro dela, na maneira de existir de seu pensamento”, isto é, em seu discurso.

Inteligência Linguística
(http://katiaqbueno.blogspot.com/2010/11/0S-7-tipos-de-inteligencia.html)

(Marilena Chauí, Prefácio. Em: Jairo Marçal, Antologia de Textos Filosóficos. Adaptado)
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Texto II

Abraço Caudaloso
Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas:
Abracadabra. Eureca. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a
palavra “gregária”: estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.
Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem
união estável com a palavra rio -você dificilmente verá caudaloso andando
por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que
está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só
adverbia o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim
como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para
ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista,
que vive em constante ménage, sempre acompanhada de assassino, frio e e.
Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por
um hífen -quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento
acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor,
outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos
nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena -sabe que
Ieda, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do
campeonato).
Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o
mesmo do casamento entre pessoas. Tem sempre uma palavra que ama
mais.
A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras
palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho -e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no
prato.
Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras
palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com
grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manoel de Barros. Talvez pra isso
sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais
frondosos.
(Gregório Duvivier, Abraço Caudaloso)
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2015/02/1583811abraco-caudaloso.shtml
(*) gregária: sentido figurado: que gosta de ter a companhia de outras pessoas; sociável
(*) ménage: coabitação, vida comum de um casal, unido legitimamente ou não).

Visite sempre o
site da UDEMO.
É bom para você!
www.udemo.org.br

Texto III
Poesia é... brincar com as palavras
como se brinca com bola,
papagaio, pião.
Só que bola, papagaio, pião
de tanto brincar se gastam.
As palavras não:
Quanto mais se brinca com elas,
mais novas ficam.
Como a água do rio
que é água sempre nova.
Como cada dia que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?
José Paulo Paes

Quem não conhece o valor das
palavras não saberá conhecer os homens.
Confúcio
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Atribuição de classes/aulas - 2019
Novidades: Resolução SE 71/2018
Artigo 1º - A Comissão Regional responsável pela
execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo anual de atribuição de classes e aulas, em todas as fases e etapas, bem como a solução
de casos.
Artigo. 2º - § 2º-Em nível de Diretoria de Ensino,
a atribuição de classes e aulas observará as mesmas
diretrizes da unidade escolar, em especial a
compatibilização das situações de acumulação, e, será
efetuada por servidores designados e coordenados pela
Comissão Regional de que trata o artigo anterior.
Artigo 3º-§3º - O docente deverá efetuar sua inscrição para o processo no Sistema Informatizado da Secretaria da Educação, podendo ser legalmente representado quando houver necessidade de apresentação
presencial do docente.
Artigo 3º - § 10, 2 - a qualquer tempo ... não surtindo efeito na inscrição/classificação já publicada,
e, tampouco no vinculo funcional, sendo as alterações consideradas para fins de atribuição durante o
ano.
Artigo. 4º - VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
PARA:
1-Readaptação/Servidor Preso/Atividade Burocrática;
2-afastamento do inciso IV do artigo 64 da LC 444/
85 (um por município);
3-afastamento municipalização;
4-Programa Ensino Integral;
5-LSV - Artigo 202 da Lei 10.261/68;
6-Abandono/aposentadoria/congelamento
§ 4º - Os docentes, que se encontrem nas situações previstas no inciso IV (PEI) deste artigo, não
poderão ter suas designações ou afastamentos cessados no decorrer do ano letivo, exceto nos casos de
cessação:
1 - a pedido do docente;
2 - a critério da administração por descumprimento
de normas legais, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.
§ 7º - Os docentes, com classes ou aulas atribuídas, que venham a ser designados ou afastados em

qualquer das situações previstas nos incisos deste artigo, e que tenham optado por ampliação de jornada,
não poderão ter a concretização automática de nova
jornada no processo de atribuição durante o ano.
Artigo 6º - Os docentes contratados e os candidatos à contratação, para participarem do processo de
atribuição de classes e aulas, serão classificados considerando:
I - o tempo de serviço prestado, no respectivo campo de atuação, no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, com a seguinte pontuação e limites:
1) em contratos nos termos da LC 1.093/2009:
0,005 por dia;
2) no cargo e na função: 0,005 por dia.
3) no Magistério: 0,002 por dia;
“VISA PONTUAR DE FORMA DIFERENCIADA O TEMPO DE ATUAÇÃO COMO
CONTRATADO”.
Artigo 9º - Em qualquer etapa ou fase do processo, a atribuição de classe e aulas deverá observar a
seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional:
1- titulares de cargo, no próprio campo de atuação;
2- titulares de cargo, em campo de atuação diverso;
3 - docentes estáveis, nos termos da Constituição
Federal de 1988;
4- docentes estáveis, nos termos da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT;
5- docentes ocupantes de função-atividade;
6 - docentes contratados e candidatos à
contratação.
“LISTA ÚNICA – “LISTÃO”
Artigo 10 - A atribuição de classes e aulas deverá
recair em docente ou candidato à contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atribuída.
§ 3º – Além das demais disciplinas de habilitação
do respectivo curso, poderão ser atribuídas aulas de
disciplinas decorrente de outra (s) licenciatura (s) que
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servada a habilitação/qualificação.

§ 5º - As disciplinas decorrentes de outra (s) licenciatura (s) do docente titular de cargo poderão ser atribuídas para constituição/composição de jornada de
trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de
cargo, bem como para carga suplementar de trabalho,
observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente.

§ 4º - Após a revisão da carga horária, de que trata
o §3º deste artigo, o docente poderá retornar a atuar
junto ao Projeto, desde que se apresente docente habilitado ou qualificado para assumir as classes ou aulas atribuídas.
“ O DOCENTE PODERÁ RETORNAR AO
PROJETO”.

“ PODERÃO SER ATRIBUÍDAS AULAS DE
OUTRAS LICENCIATURAS DO DOCENTE”.

§ 6º - Não cabe transferência de Diretoria de Ensino, tampouco redução de unidades escolares, com aulas de projetos.

§ 9º - Na ausência de docentes Professor Educação Básica I - Aulas, poderão ser ministradas classes
e aulas, em caráter excepcional, para atuação como
eventual, até que se apresente docente habilitado ou
qualificado, na seguinte conformidade:
1 - ao aluno que tenha cumprido, no mínimo, 50%
do curso de Licenciatura Plena, devidamente reconhecido;
2 - ao aluno que tenha cursado pelo menos 50%
do curso de Bacharelado/Tecnologia de nível superior, na área da disciplina, desde que devidamente reconhecido;
Artigo 13 § 2º - A atribuição de aulas para o segundo termo
do curso (EJA) deverá ser efetuada em nível de unidade escolar e, se necessário, também em nível de
Diretoria de Ensino, prioritariamente, aos docentes
que já tinham aulas atribuídas de EJA na constituição/composição de jornada e carga suplementar, bem
como na composição da carga horária de opção do
docente não efetivo, sendo que, na hipótese de
inexistência das referidas aulas, em nível de unidade
escolar e de Diretoria de Ensino, deverá ser observado o disposto nos artigos 29 e 31 desta resolução, que
tratam do atendimento obrigatório a docentes titulares de cargo e a não efetivos.
Artigo 14 § 2º - A carga horária referente aos Projetos da Pasta
permanecerá ao longo do ano letivo com o professor,
exceto nos casos de cessação a pedido do docente ou
por descumprimento de normas legais, assegurado o
direito de ampla defesa e contraditório.
§ 3º - Em caráter de extrema necessidade, e na total inexistência de docente habilitado ou qualificado
para atribuição de classes ou aulas disponíveis, que
vierem a surgir durante o ano letivo, a Comissão Regional poderá rever a atribuição da carga horária dos
docentes que atuam junto aos Projetos da Pasta, ob-

“NÃO TRANSFERE PARA OUTRA DIRETORIA DE ENSINO, APENAS COM AULAS
DE PROJETO”.
§ 7º - O docente readaptado que se encontre atuando em classes, turmas ou aulas de projetos/programas da Pasta ou de outras modalidades de ensino, que
exijam tratamento e/ou perfil diferenciado, e/ou processo seletivo peculiar, ao ter sua readaptação cessada no decorrer do ano letivo deverá permanecer no
respectivo Projeto/Programa até o final do ano letivo
vigente, e, desde que seja avaliado favoravelmente,
poderá ser reconduzido.
“AO CESSAR A READAPTAÇÃO PODERÁ
PERMANECER NO PROJETO NO DECORRER
DO ANO LETIVO E SEGUINTES DESDE QUE
AVALIADO FAVORAVELMENTE”.
Artigo 15 IV - a redução da carga horária do docente e/ou
da jornada de trabalho, resultante da atribuição de
carga horária menor ou da perda de classe ou de aulas
no decorrer do ano, ou, ainda, em virtude de cessação
de designação, será concretizada de imediato à ocorrência, independentemente de o docente se encontrar
em exercício ou em licença/afastamento a qualquer
título, exceto nos casos de licença-saúde, licença à
gestante, licença-adoção, licença- paternidade e licença-acidente de trabalho.
§ 1º - O docente perderá as classes ou aulas atribuídas em substituição ao entrar em licença, afastamento ou designação, a qualquer título, devendo as
mesmas serem atribuídas a outro docente, de imediato.
§ 3º - O docente que venha a ter novo período de
licença-saúde subsequente, concedido de forma
sequencial, em decorrência do mesmo problema de
saúde, permanecerá com a carga horária atribuída.
§ 4º - A concretização da redução de carga horária,
de que trata o §2º deste artigo, não ocorrerá nos casos
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em que a licença/afastamento for inferior à 15 (quinze) dias, permanecendo o docente com as aulas, e
caberá atuação eventual durante esse período.
Artigo 16 - Não poderá haver desistência de aulas
atribuídas, exceto nas situações de:
1 - provimento de novo cargo/função pública, de
qualquer alçada, em regime de acumulação;
2- acúmulo de cargo/função, inclusive com desistência na constituição de jornada e carga horária de
opção, de forma parcial ou integral, visando a
compatibilização;
3 - ampliação de Jornada de Trabalho do titular de
cargo durante o ano;
Artigo 16 – Não poderá haver desistência de aulas
IV - atribuição, com aumento ou manutenção da
carga horária, em uma das unidades em que se encontre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas, desde que, para titular de cargo, não se trate de
alteração de unidade de classificação, e quando se tratar de docente não efetivo, que a carga horária de opção esteja atendida, e ainda, que o docente contratado esteja com carga horária atribuída compatível à
jornada inicial de trabalho.
Artigo 18 - O docente titular de cargo adido ou
parcialmente atendido, bem como o docente não efetivo, que esteja cumprindo a respectiva carga horária,
parcial ou totalmente, com horas de permanência,
deverá, assumir classes ou aulas livres de outras disciplinas que não de sua habilitação, ou, ainda, toda e
qualquer substituição, inclusive a título eventual, que
venha a surgir na própria unidade escolar, até que as
classes/aulas sejam atribuídas a outro docente, exceto,
em qualquer dos casos, na situação que envolva a disciplina de Educação Física.
Parágrafo único - O docente que se recusar ou não
comparecer para reger classe ou ministrar aulas, que
lhe tenham sido atribuídas ou a título eventual, em
conformidade com o caput deste artigo, terá imputada as devidas faltas, aula ou dia, podendo implicar
em instauração de processo administrativo, assegurado a ampla defesa e o contraditório.
Artigo 19 - A atribuição de classes e aulas no processo inicial, aos docentes inscritos e classificados,
ocorrerá em fases, de Unidade Escolar e de Diretoria
de Ensino, e em duas etapas (Etapa I e Etapa II), na
seguinte conformidade:
A - Etapa I - de atribuição a docentes e candidatos
habilitados, na forma prevista no caput e §1º do artigo 10, bem como no caput do artigo 11 desta resolu-

ção, inclusive com aulas decorrentes de outra licenciatura:
I - Fase 1 - de Unidade Escolar: os titulares de
cargo classificados na unidade escolar e os removidos
ex oficio, com opção de retorno, terão atribuídas classes e/ou aulas para:
1- constituição de Jornada de Trabalho;
2- composição de Jornada de Trabalho;
3- ampliação de Jornada de Trabalho;
4- carga suplementar de trabalho;
II - Fase 2 - de Diretoria de Ensino: os titulares de
cargo terão atribuídas classes e/ou aulas, observada
a seguinte ordem de prioridade, para:
1-constituição de Jornada de Trabalho a docentes
adidos ou parcialmente atendidos na unidade escolar,
por ordem de classificação;
2- composição de Jornada de Trabalho a docentes
adidos ou parcialmente atendidos na constituição da
jornada, por ordem de classificação;
3-carga suplementar de trabalho;
“PARA ATENDER SEMPRE A ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO”.
Artigo 20 - A constituição regular das jornadas de
trabalho, em nível de unidade e/ou de Diretoria de
Ensino, dos docentes titulares de cargo dar-se-á:
II - para o Professor Educação Básica II - com aulas livres da disciplina específica do cargo no Ensino
Fundamental e/ou Médio, sendo que, em caso de insuficiência e/ou atendimento da necessidade pedagógica da unidade escolar, poderão ser
complementadas por aulas livres da disciplina não
específica da mesma licenciatura plena, com aulas das
demais disciplinas de sua habilitação, bem como com
aulas de disciplinas decorrentes de outra(s)
licenciatura(s) plena(s) que possua, respeitado o direito dos demais titulares de cargo da unidade, com
relação às respectivas disciplinas específicas; “PERMITE A INCLUSÃO DE OUTRAS LICENCIATURAS PARA CONSTITUIÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO”.
§ 1º - Na impossibilidade de constituição da jornada em que esteja incluído, com aulas livres de disciplina específica ou não específica, o docente poderá,
a seu expresso pedido, ter atribuídas aulas em substituição de disciplina específica ou não específica, das
demais disciplinas de sua habilitação ou de disciplinas decorrentes de outra(s) licenciatura(s) plena(s) que
possua, a fim de evitar a atribuição na Diretoria de
Ensino, caracterizando composição de jornada de trabalho e a condição de adido.
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“REGASTE DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SE 75/2013 PARA COMPOSIÇÃO NA
UNIDADE ESCOLAR - NÃO PREVISTA NA
RESOLUÇÃO SE 72/16”
2º - O docente com jornada parcialmente constituída, que não queira ter atribuídas aulas de
disciplina(s) não específica(s) e de demais disciplinas
de sua habilitação ou decorrentes de outra(s)
licenciatura(s) plena(s) que possua, deverá participar
da atribuição em nível de Diretoria de Ensino, e, ainda, na inexistência de aulas, terá redução compulsória para a jornada imediatamente inferior ou, no mínimo, para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, devendo manter a totalidade das aulas atribuídas, a título de carga suplementar, se for o caso.
§ 3º - Na total inexistência de aulas para constituição de jornada, o docente que não expressar o pedido
nos termos do parágrafo 1º deste artigo, terá redução
compulsória para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, sendo declarado adido e devendo participar de
atribuição em nível de Diretoria de Ensino.
Artigo 21 - É vedada a redução de jornada de trabalho...
§ 1 º - Poderá ocorrer redução da jornada em que o
docente esteja incluído, exceto a redução para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, nas seguintes
situações:
5 - em qualquer caso de acumulação ou em situações que se justifique a medida, a critério do superior
imediato, com consulta, se necessário, à Comissão Regional.
É vedada a redução...
§ 2º - Na atribuição referente às situações de que
trata o parágrafo anterior, o docente permanecerá, no
decorrer do ano em que ocorrer a redução, com a jornada de trabalho de menor duração e mais as aulas
que a excederem, a título de carga suplementar, exceto
na redução para viabilizar a acumulação de cargo/
função.
Artigo 22 - A ampliação da jornada de trabalho
far-se-á, preferencialmente,
§ 5º - Fica facultado ao docente titular de cargo a
possibilidade de se retratar da opção por ampliação
de jornada.
“ PERMITE A RETRAÇÃO DA OPÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO”.
Artigo 23 - A atribuição da carga suplementar, (...)
§ 2º - Fica vedada a atribuição de aulas de projetos

da Pasta para composição de carga suplementar, exceto
quando previsto nas disposições dos respectivos regulamentos específicos.
Artigo 26 - A composição de carga horária dos docentes não efetivos, em nível de unidade escolar e/
ou Diretoria de Ensino, dar-se-á com classes ou aulas
livres, obrigatoriamente, de acordo com a carga horária de opção registrada no momento da inscrição, e,
no mínimo, pela carga horária correspondente à da
Jornada Inicial de Trabalho Docente.
§ 1º - Após o atendimento à composição de carga
horária, conforme disposto no caput deste artigo, caberá aos docentes não efetivos a possibilidade de completar a carga horária atribuída até o limite de 32 (trinta
e duas) aulas.
§ 2º - O docente não efetivo, que não conseguir
completar a composição da carga horária, em conformidade ao disposto no caput deste artigo, poderá, a
seu expresso pedido, ter atribuídas classe/aulas em
substituição, no mínimo correspondente à Jornada
Inicial de Trabalho Docente, a fim de evitar a atribuição na Diretoria de Ensino.
Pode declinar das aulas atribuídas na DE, possibilitando atribuição aulas em substituição na U.E.
§ 3º - Na impossibilidade de composição da carga
horária, conforme o disposto neste artigo, os docentes não efetivos deverão proceder à composição em
nível de Diretoria de Ensino, integralmente em uma
única unidade escolar ou em mais de uma, desde que
haja compatibilidade de horários e de distância entre
elas, no mesmo município, em municípios limítrofes
ou, ainda, em município diverso a seu expresso pedido.
§ 4º - Os docentes não efetivos que optarem por
transferência de uma Diretoria de Ensino para outra,
somente a terão concretizada mediante a efetiva atribuição, na Diretoria de Ensino indicada, de classe ou
de aulas regulares, em quantidade correspondente, no
mínimo, a da jornada reduzida, ainda que parcialmente atribuída e complementada com horas de permanência.
A composição de carga horária dos docentes não
efetivos...
§ 5º - O docente não efetivo somente poderá ter
atribuição no campo de atuação correspondente ao
seu vínculo funcional.
Artigo 29 - A atribuição de classes e aulas durante
o ano far-se-á em fases, de unidade escolar e de Diretoria de Ensino, respeitadas as faixas de situação funcional, a ordem de preferência para atendimento e
observará o campo de atuação e a classificação do
processo anual de atribuição de classes e aulas, bem
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como a ordem de prioridade dos níveis de habilitação
e qualificação docentes, na seguinte conformidade:
1.completar jornada de trabalho parcialmente constituída;
2.constituição de jornada do adido da própria escola;
3. constituição de jornada que esteja sendo completada em outra escola;
4. constituição de jornada do removido ex ofício
com opção de retorno;
5. ampliação de jornada;
I - Fase 1 - de Unidade Escolar, para:
1-completar jornada de trabalho parcialmente constituída, ou, constituir jornada do adido da própria escola, por ordem de classificação;
2-constituição de jornada que esteja sendo completada em outra escola;
3- constituição de jornada do removido ex ofício
com opção de retorno, somente com a disciplina do
cargo;
4- composição de jornada;
5- ampliação de jornada;
6-carga suplementar do titular classificado, bem
como os que estiverem em exercício na unidade escolar nesta ordem;
7- para aumento de carga horária a docentes não
efetivos, e/ou para descaracterizar as horas de permanência, bem como os que estiverem em exercício
na unidade escolar nessa ordem;
8-para aumento de carga horária a docentes contratados, classificados na unidade escolar, bem como
os que estiverem em exercício na unidade escolar nessa
ordem.
Artigo 29 - A atribuição de classes e aulas durante
o ano
II - Fase 2 - Diretoria de Ensino, para:
1- constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída, ou constituição ou composição da
jornada de docente adido, por ordem de classificação;
2-composição de carga suplementar;
3- carga suplementar de trabalho a titulares de cargo de outra DE;
4- aumento de carga horária a docentes não efetivos e/ou para descaracterizar as horas de permanência;
5-aumento de carga horária a docentes não efetivos de outra D.E.
§ 1º - A atribuição de classes e aulas durante o ano
para docentes contratados e candidatos à contratação,
em nível de Diretoria de Ensino, será objeto de regulamentação específica.
§ 3º - Após a atribuição da Fase 1, as sessões de
atribuição da Fase 2 deverão ser amplamente

divulgadas, imediatamente ao surgimento de classes
e aulas disponíveis, a fim de possibilitar a participação de todos os docentes, observada a classificação
geral da Diretoria de Ensino, na seguinte conformidade:
1 - semanalmente, na unidade escolar, com divulgação no prazo de 24 horas antes da atribuição;
2 - pelo menos 1 (uma) vez ao mês, em nível de
Diretoria de Ensino, em local escolhido pela Comissão Regional, com divulgação no prazo de 48 horas
antes da atribuição.
§ 5º - Observados os dispositivos desta resolução
e o princípio da razoabilidade, o não comparecimento do docente efetivo e do não efetivo, ou a recusa
injustificada para atribuição de classes e aulas, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º deste artigo, bem
como a não configuração de classe ou aulas atribuídas poderá implicar em instauração de processo administrativo assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Artigo 30 – Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento, a qualquer título,
não poderão, desde que no mesmo vínculo, concorrer
à atribuição de classes e/ou aulas durante o ano,
excetuados:
I - O docente em situação de licença-gestante/auxílio-maternidade e de licença- paternidade;
“PODE TER AULAS ATRIBUÍDAS AINDA
QUE AFASTADO EM LICENÇA-PATERNIDADE”;
§ 1º - O Diretor de Escola, ouvido previamente o
Conselho de Escola e constatado o interesse do docente em permanecer com as aulas livres ou em substituição, poderá decidir pela continuidade do professor, de qualquer categoria, quando ocorrer licença/
afastamento ou na liberação da classe ou das aulas,
desde que:
1 - não implique detrimento a atendimento obrigatório de titulares de cargo ou de docentes não efetivos da unidade escolar;
2 - o intervalo entre os afastamentos seja inferior a
15 dias ou tenha ocorrido no período de recesso ou
férias escolares do mês de julho.
§ 2º - O docente efetivo, na ampliação de jornada
e na carga suplementar, bem como o docente não efetivo e o contratado, terá a carga horária atribuída,
durante o ano, efetivamente configurada no exercício, na seguinte conformidade:
1 - no primeiro dia útil subsequente ao de atribuição, para reger a classe;
2 - no primeiro dia útil previsto no horário escolar,
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para as turmas atribuídas, a fim de ministrar as aulas.
§ 3º - O docente que faltar às aulas de uma determinada turma de alunos sem motivo justo, no (s) dia
(s) estabelecido (s) em seu horário semanal de trabalho, por 2 (duas) semanas seguidas ou por 4 (quatro)
semanas interpoladas, perderá as aulas correspondentes à carga suplementar, se titular de cargo, ou, se
docente não efetivo, até o limite de 19 (dezenove)
aulas de sua carga horária.
§ 4º - O docente que não configurar a carga horária atribuída, em conformidade ao disposto no § 2º
deste artigo, terá a classe/aulas imediatamente liberada (s) para nova atribuição, e, no caso de ser docente contratado, ficará sujeito a rescisão de contrato, por
descumprimento de normas legais, sendo-lhe assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.
§ 5º - O docente contratado para atuação eventual
ou com atribuição inferior a 19 aulas, ou, ainda, em
interrupção de exercício, que no período de 1 (um)
mês, não atender as solicitações da diretoria de ensino para ministrar aulas ou participar de atribuição, respectivamente, poderá ter a extinção contratual, nos
termos da legislação pertinente.
Artigo 31 - No atendimento à constituição da jornada de trabalho do titular de cargo no decorrer do
ano, em ocasional perda da classe ou de aulas, deverá
ser aplicado, na unidade escolar e, se necessário, também na Diretoria de Ensino, o procedimento de retirada de classe ou de aulas livres de outro docente, do
mesmo campo de atuação e/ou da disciplina do cargo, com as aulas das disciplinas específica, não específica, bem como demais disciplinas de sua habilitação e disciplinas de outra licenciatura, observada a
seguinte ordem inversa, e, nas situações de acumula-

ção deverá ser respeitado o princípio da razoabilidade:
“INCLUI DISCIPLINA DE OUTRAS LICENCIATURAS”
No atendimento à constituição da jornada de trabalho do titular de cargo no
1- - docentes contratados;
2- docentes ocupantes de função-atividade;
3 - docentes estáveis, nos termos da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT;
4 - docentes estáveis, nos termos da Constituição
Federal de 1988;
5 - titulares de cargo, na carga suplementar;
6 - docentes afastados nos termos do artigo 22 da
Lei Complementar 444/1985.
2º - Persistindo a impossibilidade do atendimento
ao titular de cargo, o docente permanecerá na condição de adido, cumprindo horas de permanência, aplicando-se o disposto no artigo 18 desta resolução.
§ 3º - Quando houver perda da classe ou de aulas
livres em decorrência da aplicação do procedimento
de retirada de classe/aulas pela ordem inversa à da
classificação para atendimento obrigatório, o docente, alcançado pelo procedimento, poderá permanecer
com a classe ou com as aulas, caso o docente atendido se encontre em licença-saúde.
Artigo 33 - A acumulação remunerada ...
§ 6º - A contratação do candidato, em regime de
acumulação com o exercício da docência, no campo
de atuação relativo a aulas, somente será possível após
atribuição, no exercício referente à docência, de carga
horária correspondente à da Jornada Básica de Trabalho Docente.

Você, que é nosso associado! Quer viajar?
A UDEMOTUR, vinculada ao Departamento de Aposentados, é uma
agência virtual de viagens da Udemo. Essa agência trata, de um lado,
com as operadoras de turismo, e, de outro, com os associados da
entidade, visando proporcionar-lhes lazer e turismo de
O
19
forma mais ágil e barata.
20 ÁRI
Maiores informações
fale com José Milton
E-mail: diretor.milton.01@gmail.com
Celular: (15) 99785-4332
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Sobre a necessidade da jornada única de 40 horas
para todos professores da rede pública estadual
Se quisermos construir uma escola pública de qualidade na rede estadual de ensino,
livre das violências cotidianas que as acometem em grande parte delas, torna-se primordial fixar os professores numa jornada de 40
horas semanais na escola, 20 com alunos e
vinte em atividades de preparo de aulas, formação continuada, atendimento ao alunado
e a comunidade.
Claro que haverá casos de professores que
acumulam cargos com as prefeituras. Esses
casos somente perdurariam até que o titular
deixasse o cargo ou se aposentasse, naquela
unidade escolar. É evidente que, num primeiro momento, ainda haveria professores
com carga horária inferior a 40 horas, mas
isso não seria a regra.
Com exceção das escolas de tempo integral que funcionam muito bem, por razões
particulares (professores bem remunerados
e fixados numa só unidade escolar, diretores escolhendo seu corpo docente e com
poder de dispensar aqueles que não
corresponderem às expectativas pedagógicas estabelecidas no projeto pedagógico, etc.),
hoje, na maior parte das unidades escolares
estaduais, dificilmente encontramos um corpo docente coeso em trabalho contínuo, não
conseguindo, por isso, desenvolver um projeto pedagógico consistente (quando a escola
consegue elaborar um Projeto Pedagógico!)
uma vez que a rotatividade de docentes, a
cada atribuição de aulas anual, constitui fato
comum na rede.
Dessa maneira, a cada inicio de ano letivo,
milhares de professores tem aulas atribuídas
em unidades escolares das quais, grande parte deverá deixá-la ao final de cada ano (por
uma série de razões que não cabe aqui mencionar, mas que é do conhecimento dos educadores), a não ser que seja efetivo no cargo.
Que processo pedagógico de qualidade resiste a tantas mudanças em seu corpo docente.

Para a consecução dessa meta, ou seja,
introduzir a jornada de 40 horas para todos
os professores, em primeiro lugar a SEE deveria realizar um profundo estudo sobre o
tempo necessário para atingi-la.
É evidente que não seria possível, de
imediato, a criação da jornada única em todas as 5.000 escolas da rede estadual. Todavia, um estudo aprofundado da questão
poderia apontar a viabilidade desse projeto, ao longo de um determinado espaço de
tempo. E essa inovação não poderia ser tão
somente uma medida de um determinado
governo, mas um projeto de estado, independentemente, deste ou daquele governador
e secretário de educação que venham a ocupar esses cargos.
Aliás, um dos vícios de anteriores
governantes adventícios foi esquecer tudo
aquilo que o antecessor através de seus secretários de educação criou, a fim de introduzir
novas idéias educacionais, quase sempre equivocadas, dando azo a que o posterior governo agisse exatamente como o anterior.
Tem sido assim ao longo dessas últimas décadas, para não dizer que sempre
foi assim. Esperamos que o novo secretário estabeleça novos parâmetros à SEE e
não imite os anteriores, criando a jornada
de 40 horas por meio de projeto de estado e
não de governo este sempre suscetível de
mudança ao gosto do governante que virá,
repetimos.
Mas não basta a jornada única de 40
horas exercida em uma só escola. Há que
se valorizar financeiramente o magistério
posto que o novo secretário da educação,
já declarou que os professores da rede
estadual de ensino paulista recebem um
dos menores pisos salariais entre os estados que melhor remuneram seus profissionais da educação. E ao mesmo tempo
em que se valorizaria o magistério seria o
momento de se eliminar a legislação permissiva que tanto têm prejudicado a aprendizagem daquele alunado interessado.
Até porque,
muitos discentes
não aprendem
quando impedem seus professores de desenvolverem seu
trabalho em sala
de aula, pela intensa indisciplina
que hoje vigora
em milhares delas, sem que se
consiga por fim a
esse procedimen-

to negativo de alunos que até mesmo agridem verbal e fisicamente seus mestres.
E pensar que, desconhecendo a realidade
das escolas, membros do Ministério Público
(exceções é claro), vêm colocando óbice à punição de verdadeiros delinqüentes de sala de
aula (aluno que agride fisicamente um professor é o que mesmo? Anjo?).
Quando deveriam amparar professores
ofendidos e humilhados, alguns promotores fazem vistas grossas às agressões, sob o
argumento de que o aluno não pode ser afastado da escola, ignorando que há muito tempo não existe em “Regimento Escolar” algum da rede estadual, a expulsão de alunos.
Tão somente em casos gravíssimos o
Conselho de Escola, depois de muitas tentativas de conciliação com o indisciplinado contumaz, mediante processo regular, no qual o
aluno tem amplo direito de defesa, determina sua transferência para uma nova unidade
onde poderá reconstruir sua vida estudantil,
em novo ambiente escolar. E pasmem é a
própria escola que deve procurar um novo
estabelecimento de ensino para o transferido, quando isso deveria ser obrigação dos
pais quase sempre omissos sobre a conduta
escolar negativa dos filhos (isso quando não
agridem professores e diretores, ao serem
chamados para tomar conhecimento das atitudes indisciplinadas do filho), uma vez que
a unidade escolar não pode recusar matrícula.
É evidente que as unidades escolares, ao
elaborar seu Projeto Pedagógico, não podem
esquecer de que devem construir junto com
seu alunado e pais, projetos de combate a
violência dentro da escola de forma a inculcar
no alunado idéias vinculadas a cidadania nas
quais se impõe a tolerância, o respeito aos
mestres, às diferenças entre seus pares, o repúdio ao bullyng, tão comum entre determinados jovens.
Ora, com os professores fixados em jornada única de 40 horas em uma só escola,
muitos dos problemas levantados acima
poderiam ser equacionados, assim como se
daria início à recuperação de um ensino de
qualidade na rede estadual.
Claro que numa escola pública na qual o
professor não a vivencia plenamente, pouco
se pode fazer para se efetuar uma educação de
qualidade. Fixado na unidade escolar, o professor conviverá diuturnamente com o
alunado estabelecendo com ele relações de
amizade e respeito mútuo o que é extremamente saudável do ponto de vista educacional e solução para os dramáticos problemas
vigendo hoje em grande parte das escolas
públicas estaduais.
Será que algum dia chegaremos lá?

