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SINPMA EM AÇÃO

Uma única palavra que exprime tantas outras 

acopladas
Ser tanto, inexplicavelmente sem ter noção da 
dimensão do alcance de sua vida,  somos 
infalivelmente guerreiras por natureza
Trabalhadoras que se dedicam a resolver não só os seus problemas, mas os 
de outrem
Sem se preocupar com o tempo gasto em favor de outras vidas
Ser, existir, confiar, trabalhar, guerrear incansavelmente dia a dia para no 
fim da batalha ter o prazer de dizer eu lutei, algumas batalhas venci, outras 
perdi, mas o tempo me recompensou, fui feliz porque sou MULHER . 

Lucimara Cristina Borges da Silva

1º de Abril - Jornada de Trabalho
Audiência na Justiça

 O Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal 

- Lei Complementar nº 211, de 

22 de dezembro de 2009, no 

capítulo VII trata da jornada de 

t r a b a l h o  e  p r e v ê  q u e  o 

professor em efetiva regência 

de classe terá a cota de 30% (trinta por cento) de sua 

jornada de trabalho considerada como horas atividades. 

Desde que essa lei entrou em vigor o SINPMA participou 

de inúmeras reuniões a fim de implementar a Jornada de 

Trabalho pra os professores da Rede Municipal de Ensino 

de Anápolis, mas não obtendo resposta favorável a 

categoria sobre esse assunto, em setembro do ano de 2013 

após deliberação em Assembleia por parte da categoria 

impetrou Mandado de Segurança Coletivo na Justiça a fim 

de ter o direito Líquido e certo de ter a cota de 1/3 de sua 

jornada de trabalho como hora atividade. No dia 1º de abril 

haverá uma audiência entre a Prefeitura e a diretoria do 

SINPMA, assim que tivermos um posicionamento 

daremos novos informes. Gostaríamos de ressaltar que o 

SINPMA não mede esforços em favor dos direitos da 

categoria e que “Nenhum de nós é tão forte, como todos 

nós juntos”.

Mulher

O SINPMA deseja parabéns a todas as mulheres guerreiras, 
mas em especial as professoras do Município de Anápolis.
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A festa mais esperada do ano aconteceu dia 26 de outubro 
de 2013 no Stillus Hall com um elegante baile de 
máscaras. Durante o evento contamos com a presença de 
quase mil convidados dentre eles a presidente da CTB 
Ailma Maria de Oliveira.
Puderam se deliciar com um excelente jantar 
acompanhado de vários coquetéis, também houve a 
apresentação dos dançarinos e o momento mais esperado 
da noite com o sorteio de inúmeros brindes. Gostaríamos 
de enfatizar que para esse ano teremos muitas novidades 
na festa aguardem. 

ACONTECEU NOVAMENTE...

ASSÉDIO MORAL, VOCÊ SABE O QUE É ISSO?

Trata-se de um conjunto de ações hostis que visa a manipulação, 
dominação e destruição psicológica, ideológica ou 
comportamental contra determinada pessoa, a fim de submetê-la 
ou forçá-la a desistir do emprego ou aceitar situações 
desfavoráveis. Caracteriza-se pela exposição a situações 
humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada 
durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Esse 
assédio pode ser contra a dignidade ou integridade psíquica ou 
física do trabalhador(a). Geralmente a agressão começa sutil, 
quase inofensiva, e no decorrer das repetições o (a) agredido (a) 
não quer se mostrar ofendido(a) e leva na brincadeira, mas com a 
repetição a vítima fica humilhada e estigmatizada, 
desestabilizada e fragilizada. 
Com a agressão repetitiva  o 
medo passa a ser disseminado 
como forma de dominação e 
deteriora todo o ambiente de 
trabalho.

NÃO SE SINTA COAGIDO DENUNCIE
As ví t imas  de  ta is  a t i tudes  sentem-se  coagidas  e 
equivocadamente com medo de denunciarem, por não poderem 
contar com a ajuda dos colegas que por sua vez também estão 
acuados e temerosos de serem as próximas vítimas, criam assim 
um pacto de tolerância e silêncio que agrava a situação. O quadro 
de assédio moral não compromete somente a dignidade ou a 
autoestima, por trás desse vilão a saúde do trabalhador também é 
afetada.

RECONHEÇA AS PRÁTICAS DE ASSÉDIO MORAL
ü Gestos e condutas abusivas e constrangedoras;

ü Perseguir, menosprezar ou desprezar;

ü Fazer piadas relacionadas ao sexo, etnia, política, religião etc.;

ü Ironizar, difamar, ridicularizar seus gestos ou gostos;

ü Impor terrorismo com método gerencial;

ü Provocar com a finalidade de induzir a reação descontrolada;

ü Rir daquele que apresenta dificuldades;

ü Colocá-lo em trabalhos degradantes;

ü Sugerir que peça remoção ou exoneração;

ü Tornar público algo íntimo do trabalhador;

ü Estimular a discriminação;

ü Desmoralizar publicamente, afirmando que tudo está errado;

ü Espalhar entre os colegas que o trabalhador está com 
problemas;

ü Impedir o uso do telefone;

ü Fazer assinar documentos assumindo toda a culpa ou se 
comprometendo a não procurar o Sindicato; 

ü Discriminar filiados ou ameaçar, impedindo-os de participar 
de assembleias;

ü Estimular desfiliação do sindicato tratando a entidade de 
forma pejorativa.  

CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 
NA SAÚDE DO TRABALHADOR

ü Falta de concentração; 

ü Insônia ou sonolência excessiva;

ü Depressão;

ü Perda de sono;

ü Diminuição da libido;

ü Pesadelos;

ü Sede de vingança;

ü Ansiedade;

ü Aumento da pressão arterial;

ü Insegurança;

ü Crises de choro;

ü Ideia de suicídio;

ü Sentimento de inutilidade; 

ü Baixa autoestima;

COMO COMBATER O ASSÉDIO MORAL
Resista e anote com detalhes todas as humilhações sofridas em 
um determinado período, com dia, hora, mês testemunhas e etc. 
Procure ajuda dos colegas principalmente daqueles que já 
sofreram humilhações do mesmo agressor. Não converse em 
hipótese alguma com o agressor sem testemunhas

Busque apoio junto aos familiares, amigos, e sindical e 
PRINCIPALMENTE DENUNCIE. 

Você pediu, a matéria voltou!
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ENTENDA MAIS SOBRE 
OS DIREITOS DO DOCENTE

· PROGRESSÃO:

Horizontal: é a movimentação, por merecimento dentro de um 
mesmo nível, passando de uma referência à outra. Para tal 
benefício é necessário que o professor tenha completado cinco 
anos de efetivo exercício na referência em que se encontra; 
obtenha resultado positivo na avaliação de desempenho; assim 
como na assiduidade,  pontualidade,  part icipação, 
comprometimento com o trabalho; ter participado com 
aproveitamento de cursos de capacitação, com carga horária de 
no mínimo 120 horas, tais cursos devem cumprir as normas 
estabelecidas pela SEMED, por isso informe-se antes de 
efetuar sua matrícula, pois alguns cursos não condizem com o 
trabalho docente. Não se esqueça de protocolar seu pedido, no 
próprio mês em que você completar os cinco anos. 

Vertical: é a passagem do professor de um nível para outro 
imediatamente superior, desde que comprovada a habilitação 
exigida e a existência de vaga no nível em que se dará. Para tal 
benefício é necessário que você tenha permanecido por três 
anos no nível em que se encontra e que apresente os certificados 
de cursos de graduação na área de licenciatura e pós graduação 
lato sensu e stricto sensu. Fique atento ás datas e aos 
documentos necessários para esse pedido: protocole seu pedido 
até 30 de março, para deferimento em maio ou 31 de agosto 
para deferimento em outubro.  Caso tenha dúvidas informe-se 
com o SINPMA - 3311-3598.

· GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE:

Será concedida ao professor que estivar no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação, e que tenha cumprido o 
estágio probatório no desempenho das funções de docência. 
Entrada de documentação até 30 de maio, e 30 de outubro.

5% duração do curso igual ou superior a 180 horas;

10% duração do curso igual ou superior a 360 horas;

15% duração do curso igual ou superior a 720 horas;

20% duração do curso igual ou superior a 1.080 horas;

25% duração do curso igual ou superior a 1.440 horas;

30%  duração do curso igual ou superior a 1.800 horas. 

Fique atento pois as horas excedentes a cada protocolo não 
são cumulativas para concessão de um novo percentual. 

PROTOCOLE NO RÁPIDO ATÉ...

HORIZONTAL: no próprio mês em que completar cinco 
anos no nível

VERTICAL: 1º semestre 
a t é  3 0  d e  m a r ç o /  2 º 
semestre até 31 de agosto.

TITULARIDADE: 

1º semestre até 30 de maio/ 

2º semestre até 30 de 
outubro.

FIQUE POR DENTRO 
NÃO TENHA DÚVIDAS

· READAPTAÇÃO

O Sindicato dos Professores da Rede 
Municipal de Ensino de Anápolis - 
SINPMA vem esclarecer a seus afiliados 
seus DIREITOS acerca do instituto da 
READAPTAÇÃO informando que:

1. Readaptação é a possibilidade que a lei confere ao servidor público 
que sofra limitações físicas e/ou mentais e que não sejam casos de 
aposentadoria, de ser investido em outro cargo compatível com as 
limitações sofridas;

2. A readaptação será efetivada para função de igual vencimento, com 
todos os direitos e vantagens e, preferencialmente, no mesmo local de 
exercício da lotação do professor, resguardando sua jornada de trabalho 
anterior à readaptação.

3. O professor readaptado que não se ajustar às novas condições de 
trabalho, será reavaliado pela Junta Médica Oficial do Município e 
sendo julgado inapto, será aposentado;

4. Os professores da Rede de Ensino Público Municipal não devem 
temer quaisquer tipos de ameaças, insinuações ou retaliações em 
decorrência de sua situação de readaptação, direito legal previsto no 
ordenamento jurídico vigente;

O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis 
– SINPMA Ratifica nossa intangível e incansável luta a favor dos 
professores municipais de Anápolis.

Fundamentação Legal: Lei Complementar n. 211/2009 – Estatuto 
do Magistério Público Municipal

O SINPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de 
Anápolis, repudia atos de desfavorecimentos aos direitos dos 
professores, e orienta a todos que não permaneçam coagidos 
denunciem.    

·  LICENÇA PRÊMIO

Ao professor é assegurada a licença prêmio de 6 (seis) meses 
correspondente a cada decênio de trabalho, segundo o Art.95 do nosso 
Estatuto e Plano de Carreira, devido o mesmo ser omisso com relação a 
licença de 25 anos para aposentadoria, a Procuradoria do Município 
deu indeferimento a alguns pedidos, gostaríamos de esclarecer que 
nossa assessoria jurídica já está tomando as providências jurídicas 
cabíveis e aguardamos os tramites burocráticos para pronunciar novas 
informações sobre o assunto. As datas para protocolar os pedidos são: 
até 30 de abril, para receber a licença a partir de agosto e 30 de outubro 
para receber a licença a partir de janeiro.

O reajuste salarial do Piso Nacional do Magistério 
divulgado pelo MEC em 29 de janeiro desse ano 

e permaneceu o valor de 8,32%. 

“O Ministério da Educação anunciou dia 29 de janeiro o reajuste de 
8,32% no piso salarial dos professores. O novo valor será de R$ 1.697. 
Segundo a pasta, o acréscimo reflete a variação ocorrida no valor anual 
mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) de 2013. A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) alega que o MEC 
"maquiou" o valor do indexador para fazer com que o reajuste fosse 
baixo e causasse pouco impacto no orçamento dos estados. A entidade 
pedia um reajuste de 15%.”

Saiba mais em: 
http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/clipping/cnte-informa/13122-mec-
admite-falha-no-acesso-ao-ensino.html 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20191:pis
o-salarial-do-magisterio-sera-reajustado-em-832-conforme-a-lei-valor-sera-de-r-
1697&catid=211&Itemid=86

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/01/1404752-mec-confirma-novo-piso-
de-professor-da-educacao-basica-de-r-1697.shtml

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/piso-salarial-dos-professores-tera-
reajuste-de-832-anuncia-mec.html
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Fortaleça seu Sindicato. Filie-se e filie outros!
“Nenhum de nós é tão forte, como nós todos juntos.”
A luta continua pelo bom, pelo melhor e pelo justo. 

Síndrome de burnout é um distúrbio 
psíquico de caráter depressivo, precedido 
de esgotamento físico e mental intenso, 
definido por Herbert J. Freudenberger 
como "(…) um estado de esgotamento 
f í s i c o  e  m e n t a l  c u j a  c a u s a  e s t á 
intimamente ligada à vida profissional"

A Síndrome de "Burnout" 
em Professores

A burnout de professores é conhecida 
como uma exaustão física e emocional que 

começa com um sentimento de desconforto e pouco a pouco aumenta 
à medida que a vontade de lecionar gradualmente diminui. 
Sintomaticamente, a burnout geralmente se reconhece pela ausência 
de alguns fatores motivacionais: energia, alegria, entusiasmo, 
satisfação, interesse, vontade, sonhos para a vida, ideias, 
concentração, autoconfiança e humor.

Um estudo feito entre professores que decidiram não retomar os 
postos nas salas de aula no início do ano escolar na Virgínia, Estados 
Unidos, revelou que entre as grandes causas de estresse estava a falta 
de recursos, a falta de tempo, reuniões em excesso, número muito 
grande de alunos por sala de aula, falta de assistência, falta de apoio e 
pais hostis. Em uma outra pesquisa, 244 professores de alunos com 
comportamento irregular ou indisciplinado foram instanciados a 
determinar como o estresse no trabalho afetava as suas vidas. Estas 
são, em ordem decrescente, as causas de estresses nesses professores:

· Políticas inadequadas da escola para casos de indisciplina;

· Atitude e comportamento dos administradores;

· Avaliação dos administradores e supervisores;

· Atitude e comportamento de outros professores e profissionais;

· Carga de trabalho excessiva;

· Oportunidades de carreira pouco interessantes;

· Baixo status da profissão de professor;

· Falta de reconhecimento por uma boa aula ou por estar ensinando 
bem;

· Alunos barulhentos;

· Lidar com os pais.

Os efeitos do estresse são identificados, na pesquisa, como:

· Sentimento de exaustão;

· Sentimento de frustração;

· Sentimento de incapacidade;

· Carregar o estresse para casa;

· Sentir-se culpado por não fazer o bastante;

· Irritabilidade.

As estratégias utilizadas pelos professores, segundo a pesquisa, para lidar 
com o estresse são:

· Realizar atividades de relaxamento;

· Organizar o tempo e decidir quais são as prioridades;

· Manter uma dieta equilibrada ou balanceada e fazer exercícios;

· Discutir os problemas com colegas de profissão;

· Tirar o dia de folga;

· Procurar ajuda profissional na medicina convencional ou terapias 
alternativas.

Quando perguntados sobre o que poderia ser feito para ajudar a diminuir o 
estresse, as estratégias mais mencionadas foram:

· Dar tempo aos professores para que eles colaborem ou conversem;

· Prover os professores com cursos e workshops;

· Fazer mais elogios aos professores, reforçar suas práticas e respeitar seu 
trabalho;

· Dar mais assistência;

· Prover os professores com mais oportunidades para saber mais sobre 
alunos com comportamentos irregulares e também sobre as opções de 
programa para o curso;

· Envolver os professores nas tomadas de decisão da escola e melhorar a 
comunicação com a escola.

Como se pode ver, o burnout de professores relaciona-se estreitamente 
com as condições desmotivadoras no trabalho, o que afeta, na maioria dos 
casos, o desempenho do profissional. A ausência de fatores motivacionais 
acarreta o estresse profissional, fazendo com que o profissional largue seu 
emprego, ou, quando nele se mantém, trabalhe sem muito apego ou 
esmero.

Gostou da matéria? Quer saber mais sobre o assunto? Ai vão algumas 
dicas de sites sobre o assunto e lembre-se CUIDE-SE SEMPRE.
http://www.uniica.com.br/orientacoes/sindrome-de-burnout-a-doenca-do-
esgotamento-profissional/

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_burnout

http://drauziovarella.com.br/letras/s/sindrome-de-burnout/

http://jornal-ordem-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100403394/trabalhadora-sera-
indenizada-apos-desenvolver-sindrome-do-esgotamento-profissional

http://psicologado.com/psicopatologia/saude-mental/a-saude-mental-do-
professor-de-ensino-fundamental-da-rede-publica

http://www2.uol.com.br/JC/sites/educacao_basico/burnout.html

ASSEMBLÉIA GERAL 
DIA 25/03, 17h

na Sede do SIMPMA

Aprovado Câmara Municipal em 21 de janeiro de 2014.

CARGO NÍVEL
VALOR DA 

HORA 
AULA

CH20 105 
AULAS

CH30 157 
AULAS

CH40 210 
AULAS

CARGO NÍVEL
VALOR DA 

HORA 
AULA

CH20 105 
AULAS

CH30 157 
AULAS

CH40 210 
AULAS

P-I

A 8,08 848,40 1.268,56 1.697,00

P-IV

A 14,51 1.523,55 2.278,07 3.047,10

B 8,33 874,65 1.307,81 1.749,30 B 14,94 1.568,70 2.345,58 3.137,40

C 8,57 899,85 1.345,49 1.799,70 C 15,38 1.614,90 2.414,66 3.229,80

D 8,82 926,10 1.384,74 1.852,20 D 15,85 1.664,25 2.488,45 3.328,50

E 9,09 954,45 1.427,13 1.908,90 E 16,31 1.712,55 2.560,67 3.425,10

F 9,37 983,85 1.471,09 1.967,70 F 16,81 1.765,05 2.639,17 3.530,10

P-II*

A 9,35 981,75 1.467,95 1.963,50

P-V

A 18,67 1.960,35 2.931,19 3.920,70

B 9,64 1.012,20 1.513,48 2.024,40 B 19,24 2.020,20 3.020,68 4.040,40

C 9,92 1.041,60 1.557,44 2.083,20 C 19,82 2.081,10 3.111,74 4.162,20

D 10,21 1.072,05 1.602,97 2.144,10 D 20,41 2.143,05 3.204,37 4.286,10

E 10,53 1.105,65 1.653,21 2.211,30 E 21,02 2.207,10 3.300,14 4.414,20

F

 

10,83

 

1.137,15

 

1.700,31

 

2.274,30 F 21,65 2.273,25 3.399,05 4.546,50

P-III

 

A

 

11,18

 

1.173,90

 

1.755,26

 

2.347,80

PEE*

A 17,81 1.870,05 2.796,17 3.740,10

B

 

11,49

 

1.206,45

 

1.803,93

 

2.412,90 B 18,34 1.925,70 2.879,38 3.851,40

C

 

11,86

 

1.245,30

 

1.862,02

 

2.490,60 C 18,89 1.983,45 2.965,73 3.966,90

D

 

12,22

 

1.283,10

 

1.918,54

 

2.566,20 D 19,45 2.042,25 3.053,65 4.084,50

E

 

12,58

 

1.320,90

 

1.975,06

 

2.641,80 E 20,05 2.105,25 3.147,85 4.210,50

F

 

12,97

 

1.361,85

 

2.036,29

 

2.723,70 F 20,65 2.168,25 3.242,05 4.336,50
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