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Cinco anos de desafios, lutas e conquistas!

Na segunda-feira, 16, o
Sindicato dos Professores
Municipais de Novo Hamburgo
comemorou a passagem do seu
quinto aniversário. Um grupo de
pessoas, entre professores e
amigos, se reuniu na sede do
Sindicato para um breve coquetel
comemorativo.
As falas valorizaram a
história da entidade e o seu papel
na sociedade, afinal, o mundo vive
um momento muito complicado:
de um lado, a economia mundial
caminha por um processo de
superprodução, a crise clássica do
capitalismo; de outro lado, a
classe trabalhadora sofre duro
revés com o fim do “socialismo
real”. Nesta conjuntura adversa,
onde os movimentos sociais se
encontram sufocados, desmobilizados e desarticulados, é
aonde o nosso Sindicato vem
mostrando que é possível resistir a

avalanche neoliberal.
A luta feita em 2009
contra o fim do Plano de Carreira
mostra muito bem o que nossa
categoria quer de um Sindicato:
uma organização que lute pelos
interesses coletivos dos
trabalhadores, não negocie
direitos e não se renda ao poder. E
a credibilidade adquirida pelo
Sindicato nestes cinco anos está
representada não apenas nos 60%
da categoria sindicalizada, mas
principalmente pela
presença massiva dos
professores nas atividades
e a solidariedade dos
lutadores sociais de outras
categorias com a luta dos
professores de Novo
Hamburgo.
Te m o s c o n s ciência do papel histórico
que estamos cumprindo
para a luta dos traba-

lhadores; mas temos também
consciência da responsabilidade
que isto representa, não só pelo
sacrifício individual daqueles que
levaram a materialização deste
ideal, como pelo exemplo que a
nossa categoria está dando para
toda a classe trabalhadora.
A existência do Sindicato
Abaixo:
Professores e amigos na apresentação
da peça Dez (Quase) Amores

dos Professores e a sua coragem
de enfrentar o poder não é um
atributo pessoal dos diretores ou
de um professor, mas fruto da
consciência geral da categoria e
da sua capacidade de se mobilizar
e de buscar seus direitos.
Na verdade, não é o
Sindicato que está de parabéns,
mas toda a categoria.
Abaixo:
Professores e amigos em coquetel
na sede do Sindicato, na passagem
do 5º ano da entidade

Não há democracia sem diálogo!
O atual governo foi
eleito a partir da expectativa da
mudança. Mais que isso, uma
mudança qualificada, que
ampliasse o debate entre o
Executivo e a sociedade. Além
disso, havia a expectativa de que
este governo tivesse mais
respeito pelos direitos dos
trabalhadores, na medida em
que, historicamente, defendeu
esta política. Infelizmente o novo
governo municipal vem se
mostrando mais truculento e
anti-democrático do que seus
antecessores, acusados de
“direita”. As velhas práticas do
clientelismo, dos pequenos e dos
grandes favores, perduram na
administração municipal.
Mas este governo não se
rendeu apenas à pequena
política; mas também ao projeto
geral do capital, ou seja,

privatizar o serviço público (como
está fazendo com a criação da
Fundação de Saúde) e retirar os
direitos dos trabalhadores, como
fez com a derrubada do Plano de
Carreira dos professores.
E como esta política é
contra os interesses da maioria
da população, este governo não
pode discutir com a sociedade
sobre os seus objetivos políticos.
Por isso, até agora, não se
manifestou sobre o novo Plano de
Carreira que substituiria o antigo.
Aliás, a maneira que o governo
vem encontrando para se
comunicar é através de editais. O
governo municipal chegou a
publicar edital no início de abril
formando uma comissão de
negociação mas, até agora,
nenhuma reunião foi realizada
ou convocada.

Agosto de 2010: Sindicato
foi à Câmara
de Vereadores cobrar
parceria dos vereadores
na elaboração do
novo Plano de Carreira,...

... já que foram
responsáveis
pela derrubada
do antigo Plano.

Professores e funcionários
em frente à Câmara na luta
pelo Plano de Carreira. Novembro/2009

Governo Tarcísio precariza educação:
300 professores sem Plano de Carreira
Os professores recém contratados estão vivendo dias
amargos. Eles foram chamados já sem plano de carreira, uma
vez que ele foi extinto em 2009 pela Câmara de Vereadores a
partir de projeto do Executivo. Foram chamados cerca de 300
novos professores, mas muitos sequer assumiram. Para eles era
mais vantagem continuar estudando para um concurso onde
tivessem direitos mínimos garantidos e mesmo permanecer no
emprego atual. Outros, que chegaram a assumir o cargo, já
estão pedindo demissão, possivelmente por estarem sendo
nomeados em outro concurso que lhes garante direitos
mínimos.
Os que permanecem nos cargos estão extremamente
inseguros e em busca de emprego melhor. A administração
municipal corre o risco de perder a capacidade de manter e
contratar profissionais. A falta de pessoal já começa a ser
sentida na rede, com a necessidade de reorganização de
turmas em algumas escolas.

Dividir para dominar
O
Governo Tarcísio
publicou edital
determinando
que todos os
funcionários
contratados a
partir de 2010
terão jornada de
trabalho de oito horas diárias. Teremos dois
tipos de trabalhadores na prefeitura: Uns com
Plano de Carreira, jornada de seis horas e
outras conquistas (em extinção), e outros sem
direito algum.
É a velha máxima romana da arte da
guerra: dividir para dominar

Nossa pauta
Em março, o Sindicato
protocolou a pauta de reivindicações
ao governo municipal. Não houve
até agora nenhum tipo de
negociação.
Comissão Permanente de Negociação:
Edital de criação da Comissão Permanente
de Negociação foi publicado em abril, mas
até agora nenhuma reunião foi realizada.
Plano de carreira:
Sem negociação.
Reajuste salarial:
Não há política salarial. O governo vem
dando reajustes conforme lhe agrada. Em
2009 chegou a parcelar o reajuste, o que
determinou uma perda real no poder
aquisitivo dos trabalhadores do município.

Reajuste do Auxilio Alimentação tendo como
base a cesta básica do DIEESE/POA:
Paga somente auxilio-alimentação para
professores com jornada de trabalho de 40
horas.
Reconhecimento dos níveis de mestrado e
doutorado:
Sem negociação.
Um terço de hora-atividade:
Sem negociação.
Reestruturação do Conselho Deliberativo e
Fiscal do Ipasem, com participação do
Sindprofnh:
Sem negociação.
Licença prêmio:
Sem negociação.

ADP para cooordenação pedagógica e
orientação educacional:
Sem negociação.
Aposentadoria especial para lotados na
diretoria de educação:
Sem negociação.
Auxílio-creche:
Sem negociação.
Liberação de professores para estudos,
sem prejuízo de salário:
Sem negociação.

Projeto de Lei quer reduzir idade de ingresso
no Ensino Fundamental para cinco anos
Problemas pedagógicos,
políticos e administrativos são
evidentes se for aprovado o Projeto
de Lei 6755, de autoria do
Senador Flávio Arns (PSDB/PR). O
projeto, que obriga a matrícula de
crianças no Ensino Fundamental já
aos 5 anos, tramita no Congresso
e corre sério risco de ser aprovado,
alerta o representante do MIEIB
(Movimento Interfóruns de
Educação Infantil do Brasil), Vilmar
Kleimann.
Kleimann falou durante a
audiência pública realizada na
terça-feira, 17, na Assembléia
Legislativa. O debate foi proposto
pelo deputado Miki Breier (PSB),
da Comissão de Educação e
Cultura da Assembléia e
convocado pelo Fórum Gaúcho de
Educação Infantil.
Representantes das mais
variadas entidades da educação,
como a Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, Fundação
Universidade de Rio Grande,
Universidade Federal de Santa
Maria, Sindicatos dos professores
municipais de Novo Hamburgo e
São Leopoldo, Conselho Estadual
de Educação, Conselhos
Municipais de Educação de Novo
Hamburgo, Montenegro, Osório,
Santo Antonio da Patrulha, São
Leopoldo, Santa Maria, foram
unânimes em condenar o projeto.
As entidades acusam
que não houve debate na
sociedade e muito menos estudo
dos impactos políticos,
administrativos e pedagógicos da
m e d i d a . C a r m e m C r a i d y,
pedagoga da UFRGS, disse que a
medida não respeita o
desenvolvimento da criança em
suas etapas e, o que é pior, o
Brasil ainda não avaliou os
impactos da antecipação para os
seis anos, onde há indícios de

À esquerda:
Kleimann alerta para
o risco de aprovação
do PL 6755 e pede
mobilização para
combatê-lo

À direita:
Professores de
Novo Hamburgo
participam da luta
contra o PL 6755

aumento da reprovação.
Maria Luiza Flores,
pedagoga do MIEIB, alerta que o
projeto é inconstitucional e vai
contra a própria LDB, além de
ignorar o direito da criança ao
desenvolvimento. Ela lembra que
a educação infantil ainda
privilegia o lúdico, sem a cobrança de conteúdo característica
do Ensino Fundamental. Flores
acrescenta a antecipação de
ingresso no Ensino Fundamental
para os seis anos no debate,
lembrando que não há estudos
conclusivos sobre as consequencias da antecipação. A
professora acredita, inclusive, que
aumentou a reprovação. “É necessário garantir a permanência e o
sucesso das crianças na escola, e
isto o projeto não garante”, disse.
“O projeto antecipa a conclusão
do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio e joga o jovem mais
cedo no mercado de trabalho”,
acrescenta Kleimann. O projeto
também antecipa o ingresso do
estudante na universidade,

Porque não ao PL 6755

Professores de Novo Hamburgo e São
Leopoldo juntos na luta contra
o PL 6755

pegando-o imaturo.
Para ele, o projeto tem o
corte da ideologia dominante; que
quer formar profissionais e não
cidadãos; que privilegia a técnica
em detrimento do conhecimento.
“É o espírito da eficiência; não se
pode perder tempo”, disse.
Também argumenta que a
Inglaterra, que tem o ingresso em
seis anos, está discutindo retardar
este ingresso para os sete anos, já
que estudos mostram que o jovem
tem melhor desenvolvimento se for
respeitado este tempo para a
criança.

O projeto é
um atentado contra a
infância e um
desserviço à
educação básica
brasileira, pois muda o
processo educacional de 3
milhões de crianças, implica
qualificação de 100 mil
professores e impõe novas
exigências aos sistemas de
ensino dos 5.563 municípios
brasileiros, que não foram
ouvidos.
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O Projeto de Lei diminui
em 1 ano a possibilidade
da criança pequena viver
experiências educacionais
significativas na educação
infantil e não prevê a ampliação
do ensino fundamental para 10
anos, o que torna inconstitucional
a sua aprovação por atentar
contra o direito à educação
conforme a Constituição de 1988.

Estudos e pesquisas na
área da infância
apontam para a
necessidade de garantir
às crianças de até seis anos o
direito à educação infantil de
qualidade em espaços educativos
coletivos e com professores com
formação adequada.
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O Brasil ainda tem
muitas dificuldades na
implementação do
Ensino Fundamental
de nove anos, com o
ingresso das crianças aos seis
anos. Existem problemas vindos
da cultura escolar tradicional,
da falta de financiamento
adequado, da falta de políticas
de formação dos professores,
da falta de condições materiais
e pedagógicas das escolas

Eu recomendo
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Feira Literária Internacional de Parati
A professora Lenira Brisch
participou neste inverno da FLIPFeira Literária Internacional de
Parati (RJ). Lenira vem participando
há anos de atividades deste tipo em especial a Jornada Literária de
Passo Fundo - e a Flip era um
projeto antigo.
“É importante conhecer os
escritores e o mundo da literatura”,
diz. Conta que ouviu a palestra do
historiador Peter Burke sobre “O
fim do livro”, tema recorrente das
rodas literárias com o advento das
tecnologias eletrônicas, o e-book.
“Burke - conta Lenira - acredita que
talvez a nossa geração não se
habitue a utilizar as plataformas
digitais, mas isto não será
problema para as novas gerações
e acredita, inclusive, em novas
formas de escrever, tão criativas
como as que se manifestaram na
pintura com a chegada da

fotografia.
A professora também
destacou a palestra de Salmam
Rushie, escritor condenado à morte
por ofender o Islã. Segundo ela,
Rushie é bastante humilde em
relação a fama que adquiriu ao ser
condenado à morte. Ele destaca
que não é o primeiro a ser
perseguido, censurado, por suas
idéias, e esta é a reflexão a ser
feita.
Mas Lenira também não
deixou de lado uma leitura crítica
da experiência que viveu. Primeiro
que a Flip é uma feira para pessoas
de bom nível econômico. Participar
de uma palestra junto ao escritor,
na Tenda do Autores, custava R$
40,00. “Eu, como professora,
assisti-os no Telão, a R$ 10,00”,
relata. Talvez isto pudesse ser
compensado pela participação
ativa da comunidade de Parati - a continua

maioria pescadores. Há uma
parceria forte da Casa Azul,
promotora do Evento com a
Secretaria de Educação que
trabalha as obras dos escritores
nas escolas municipais e junto com
artistas plásticos fazem a
decoração da feira. No entanto,
efetivamente, a comunidade de
Paraty sabe notícias sobre a Flip,
mas não está presente nos
espaços.
Outro contraponto que
Lenira traz é que não há no
município de Novo Hamburgo
nenhuma proposta literária para
estudo disponível aos professores
e, tampouco, para implantação de
projetos literários nas escolas,
como uma política pública
municipal, assim como não há
qualquer incentivo para os
professores participarem deste tipo
de evento, que qualificam o
profissional. “Fui com minhas
economias”, desabafa ela, e
“paguei antecipadamente as horas

para a escola” e, ainda, claro,
deixei as aulas para professora
substituta prontas”. “Para quem
vive a literatura - diz Lenira visceralmente como eu, só
recomendar a Flip, é muito
pouco...

Há lugares sonhos...
Para ti
Conhecê-los
Precisa querê-los,
Para ti
Te conhecer
Um bom livro
basta
Para ti,
Paraty

Sonhar e ler:
é o lugar!

