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Lei Nº 7.524, de 14 de fevereiro de 2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de ocorrência em 
caso de acidentes de trabalho com lesão, ferimento ou morte.

Decreto No 9.057, de 25 de maio de 2017
Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal .

Lei Nº 13.429, de 31 de março de 2017
Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urba-
nas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de tra-
balho na empresa de prestação de serviços a terceiros.
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FILANTROPIA EM QUESTÃO
A proposta da Reforma da Pre-

vidência (PEC 287/16), apresentada 
pelo atual presidente, provocou repú-
dio entre entidades representativas 
na área da Educação Privada. O rela-
tor da Comissão Especial da Reforma 
da Previdência, deputado Arthur Oli-
veira Maia (PPS-BA), incluiu em seu 
parecer o fim das imunidades con-
cedidas pelo governo às instituições 
filantrópicas, classificadas por ele 
como “aberração”, “escárnio” e “pou-
ca- vergonha”.

O relator justificou seu parecer 
com o argumento de que, segundo 
cálculos efetuadas, as isenções previ-
denciárias concedidas às instituições 
filantrópicas custarão R$ 12,45 bi-
lhões à Previdência Social, montante 
que deixa de ser arrecadado, já que 
essas entidades não pagam a parte do 
empregador ao INSS.

Diante de tal proposta, o Sindica-
to dos Estabelecimentos de Ensino no 
Estado do Rio de Janeiro (SINEPE RJ) 
juntou-se a outras entidades repre-
sentativas, como a  Federação Nacio-
nal das Escolas Particulares (FENEP), 
o Fórum Nacional das Instituições 

Filantrópicas (FONIF), o Sindicato do 
Ensino Privado do Rio Grande do Sul 
(SINEPE RS), com o objetivo de evitar 
a sanção dessa alteração na Lei. 

De acordo com o levantamento 
realizado pelo FONIF, o benefício 
concedido pela Constituição Federal 
às instituições filantrópicas repre-
senta menos de 3% da arrecadação da 
Previdência. Para a sociedade, esse nú-
mero reflete-se em milhões de aten-
dimentos anuais realizados em hos-
pitais, unidades de saúde, educação 
básica, ensino superior e entidades de 
assistência social. 

Os números apurados na pesquisa 
do FONIF revelam que, para cada R$ 
1,00 (um real) oferecido pelo Estado 
como imunidade a essas instituições, 
há um retorno de R$ 6,00 (seis reais) 
em benefícios para a população. Ou-
tros dados mostram ainda que as ati-
vidades do setor beneficiaram, só em 
2015, mais de 160 milhões de pessoas 
e geraram cerca de 1,3 milhão de em-
pregos. 

A pesquisa destaca também que 
mais de 2 milhões de jovens têm a 
oportunidade de estudar em institui-

E D U CAÇ ÃO

ções filantrópicas, sendo que, desse 
total, 600 mil são bolsistas.

O presidente do FONIF, Custódio 
Pereira, destacando a importância 
das instituições filantrópicas no ce-
nário brasileiro, argumenta que:  “Em 
um país tão ímpar como o nosso, que 
ainda tem muito a evoluir nas ques-
tões sociais e enfrenta uma notável 
escassez de recursos públicos, o papel 
das nossas entidades se torna ainda 
mais relevante, na medida em que 
elas suprem a ausência do Estado nas 
áreas de assistência social, educação 
e saúde em várias regiões do país, 
auxiliando e desonerando a máqui-
na pública, não apenas por dividir 
essa missão, mas também por contar 
com a eficiência típica da iniciativa 
privada”. 

O último encontro das entidades 
representativas para discutir as pro-
postas da Reforma da Previdência 
aconteceu em 9 de maio deste ano e, 
até a data do fechamento desta edi-
ção,  não  havia sido ainda definido se 
o corte da isenção filantrópica será de 
fato mantido.

Debate sobre filantropia na Comissão de Educação
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De acordo com Paulo Haus, ad-
vogado com especialização em Res-
ponsabilidade Social Corporativa, o 
fim das isenções das instituições fi-
lantrópicas irá gerar consequências 
desastrosas para o Brasil, e o prejuízo 
não será suportado pela empresa fi-
lantrópica e sim pelo povo. Sem isen-
ção fiscal, a instituição deixará de 
assumir o papel de assistente social e, 
como empresa privada, irá readequar 
sua planilha e se adaptar à dinâmica 
dos negócios, seguindo a premissa da 
oferta e da procura, do preço estipu-
lado em mercado e com a gestão de 
pessoal em modo de escassez.

Paulo Haus critica a tributação 
para a Educação e lembra que ne-
nhum país desenvolvido faz uso 
dessa arrecadação como se fosse um 
negócio de venda de supérfluos ou 
serviço de beleza. Avalia ainda que: 
“O desmonte da imunidade cor-
responde à mercantilização de um 
direito constitucional. Seria uma 
confissão de que o poder público de 
nosso país não pretende se submeter 
ao projeto constitucional democra-
ticamente constituído. Ou seja, em 
qualquer análise, é uma revolta anti-
democrática.

”Hoje, ao invés de reparar a deca-
dência do ensino público nas últimas 
décadas, o governo quer estancar a 
Parceria Público Privada – PPP,  que 
é uma ação comum quando o Estado 
não dá conta de um setor, lembrando 
que o acesso à Educação é uma garan-
tia constitucional.  A realidade é que 
caberá à própria sociedade arcar com 
sua formação educacional, assim 
como já acontece com a Saúde.  “Isso 
é um ‘enriquecimento sem causa’. 
Cobrar tributos nesses casos é como 
cobrar por duas vezes - uma para não 
entregar e outra quando o próprio 
contribuinte tem de agir para viver 
um direito que o aparato público, 
independente de ser bem pago, lhe 
‘sonegou’”, finaliza o advogado Pau-
lo Haus, que é professor de Direito 
do Terceiro Setor e Responsabilidade 
Social Empresarial do MBE-RTS/IE – 
UFRJ.

“O desmonte da imunidade corresponde à mercan-
tilização de um direito constitucional. Seria uma 

confissão de que o poder público de nosso país não 
pretende se submeter ao projeto constitucional 

democraticamente constituído. Ou seja, em qual-
quer análise, é uma revolta antidemocrática.”

Da educação básica 

à superior, o setor 

filantrópico atende 

mais de 2,2 milhões 

de alunos. 
Definitivamente,

um setor fundamental

para o Brasil.

O setor filantrópico 

multiplica o que recebe,

em benefício 

da sociedade.

Representantes das instituições de ensino da livre iniciativa durante debate 
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DEPRESSÃO NA ADOLESCENCIA 
C O MPOR T A M ENTO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, 
neste primeiro semestre de 2017, o aumento no número 
de pessoas atingidas pela depressão. Neste ano, a doença 
já atinge 322 milhões de pessoas no mundo. Já no Brasil, 
5,8% da população sofrem com esse problema, ou seja, 
um total de 11,5 milhões de cidadãos. Segundo os dados 
da OMS, o Brasil é o país com maior número de depressão 
da América Latina e o segundo com maior prevalência 
nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, 
que têm 5,9% de depressivos.
Chama atenção que cada vez mais jovens, com idade infe-
rior a 18 anos, sejam   diagnosticados com quadro de de-
pressão. Para entender melhor sobre as causas da doença, 
sobre como a escola pode contribuir para o tratamento e 
para ajudar a esclarecer este alto índice de depressão entre 
jovens, o SINEPE RJ convidou a psicanalista Cristina Vie-
gas, que atende inúmeros adolescentes em seu consultó-
rio, em Niterói. Formada pela Escola Lacaniana de Psica-
nálise, Cristina define a depressão como uma a sência de 
desejo pela vida, podendo ser manifestada através de sen-

timentos de tristeza. Porém, a psicanalista destaca que ou-
tros sintomas também se enquadram no diagnóstico, pas-
sando, muitas vezes, despercebidos pela família, amigos 
e pela escola. “Há um senso comum de que o deprimido 
está sempre triste. Mas a depressão pode se manifestar por 
irritabilidade excessiva e até mesmo por comportamento 
violento. Essa falta de desejo de viver se traveste de várias 
formas, entre elas uma ansiedade. Hoje vivemos uma de-
pressão ansiosa extremamente angustiante”, sinaliza. 

A fase da adolescência representa inúmeras mudanças 
para um jovem. Eles passam da infância - que tem um uni-
verso lúdico e cheio de fantasias – para um mundo mais 
complexo, com regras diferentes e cercado de inseguran-
ças. Diante deste novo cenário, alguns deles se sentem 
“ameaçados” e podem reagir através do silêncio, chegando 
a criar uma barreira com tudo e todos que o cercam.

Focada em atender o público jovem, Cristina Viegas 
observa que a ruptura da infância e o início da vida adul-
ta é o que mais assusta. “Hoje têm 15 anos, amanhã têm 
que dar conta do ENEM e definir o que será para o resto da 
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A escola tem um papel muito importante no diag-
nóstico de um jovem em depressão. Muitos adolescentes 
passam a maior parte do dia na escola, seja estudando 
em tempo integral, semi-integral ou mesmo no regular; 
é na escola que o aluno vai promover o círculo social. 
Um comportamento violento ou de desinteresse pode ser 
um sinal importante de que algo não vai bem, e a escola 
tem mais instrumentos para observar isso e atuar junto 
à família para que não se torne algo mais grave. É neste 
momento que o tripé FAMÍLIA – ALUNO – ESCOLA deve 
prevalecer para impedir casos mais sérios.

O Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói, con-
ta com o Serviço de Orientação Educacional – SOE, um 
atendimento direcionado aos alunos que proporciona 
atividades e palestras com debates sobre valores huma-
nos, ética, limites, desenvolvimento moral, habilidades 
sociais e mudanças culturais. Ao longo do ano letivo, a 
equipe pedagógica salesiana reflete com os alunos sobre 
atitudes em prol da promoção de uma vida física e psico-
lógica saudável, tais como: desenvolver hábitos de estudo 
e leitura; praticar exercícios físicos; dormir e se alimentar 
bem; controlar o uso excessivo de internet e outras tec-
nologias; evitar estimulantes; e equilibrar o tempo com 
atividades de lazer e socialização.

A psicanalista Cristina Viegas acredita que esse es-
paço de diálogo é fundamental para o aluno romper 
paradigmas e problemas sociais pelos quais ele esteja 

vida. Tudo isso em uma fase que ainda estão abandonando a infância. A adolescência é um fenômeno de grande porte, 
tanto psíquico quanto biológico. Muitos ainda estão presos a uma infância remota e ainda não conseguiram resolver 
suas questões”, comenta a psicanalista. 

A fase da adolescência, em toda a sua complexidade, é tema de pesquisa para muitos psicólogos e psicanalistas. Cris-
tina Viegas cita a definição do argentino Juan-David Nasio, sobre a adolescência.  Contemporâneo de Lacan, J.D. Násio 
descreve em seu livro ‘Como lidar com um adolescente difícil?, que a adolescência é uma crise histérica, no sentido de 
que o sujeito tem que fazer a infância morrer e já dar conta, simultaneamente, da responsabilidade da vida adulta. “Te-
mos que dialogar todos os dias na clínica com essa travessia de muita dor, raiva, angústia e até mesmo a falta de referên-
cias, porque os pais dessa geração trabalham demais e não têm tido condições de dar o que esses adolescentes precisam 
em termos de tempo de conversa, tempo de comunhão familiar”, avalia a psicanalista Cristina Viegas. 

Como a escola pode contribuir?
passando de forma oculta. “Amor, atenção e determinadas 
formações, precisam vir de casa: escola é um bom suporte. 
Porém, muitos enxergam a escola como principal responsá-
vel, e isso torna esse tripé capenga. Por outro lado, a escolha 
de bons profissionais, psicólogos e orientadores educacio-
nais faz toda a diferença no auxílio ao tratamento dentro do 
ambiente escolar. É um conjunto”, analisa.

Difícil falar em depressão sem associar a prática do 
bullying como uma das causas que direcionam um indiví-
duo para o quadro depressivo. De acordo com o Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), um em cada 
dez estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. A 
pesquisa aponta que 17,5% dos alunos brasileiros, na faixa 
dos 15 anos, sofreram algum tipo de bullying, pelo menos 
algumas vezes no mês, sendo alvo de piadas e boatos maldo-
sos, além de serem excluídos pelos colegas. 

“A escola deve estar em contato constante com a família, 
dar voz aos alunos e promover rodas de conversa, sem cen-
sura e demagogias. O adolescente precisa se sentir à vontade 
na escola, inclusive para combater o bullying. Nesse sentido, 
a escola precisa usar da sua autoridade e transparecer com 
clareza que ali não será tolerado o bullying. Deixar agresso-
res e agredidos com o espaço aberto para a fala, porque um 
agressor na escola provavelmente é alguém com questões 
silenciadas que também precisa de tratamento”, finaliza a 
psicanalista Cristina Viegas. 

 "A escola deve estar em contato constante com a família, dar voz aos 
alunos e promover rodas de conversa, sem censura e demagogias. O adolescente 

precisa se sentir à vontade na escola, inclusive para combater o bullying."
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO
Assessoria Jurídica detalha alteração no art. 318 da  CLT
 e a Terceirização prevista na nova Lei No 13.429, de 2017

ARTIGO 318 DA CLT

No primeiro semestre deste ano foi sancionada a alteração do Artigo 318, da Consolidação de Leis do Trabalho - CLT, 
permitindo que o professor passe a trabalhar até 44 horas semanais no mesmo estabelecimento de ensino. Além 
do Art. 318, houve também publicação da Lei No 13.429/2017, a qual versa sobre trabalho temporário e terceirização. 
Diante destas mudanças, a assessora jurídica do SINEPE RJ, Dra. Ana Cecília Cardoso, reuniu os gestores no auditó-
rio do SINEPE RJ e apresentou os principais pontos. Destacamos algumas alterações importantes:

A antiga redação do artigo 318 da CLT impedia que o professor ministrasse mais do que quatro
 aulas consecutivas, ou até seis intercaladas. 

Obrigava-o a trabalhar em duas ou mais instituições de ensino no mesmo dia, deslocando-se 
desnecessariamente para contornar a fictícia garantia inscrita no referido dispositivo celetário.

A nova redação passou a permitir que o professor lecione em dois turnos no mesmo 
estabelecimento de ensino.

Acabou garantindo ao docente maior integração à instituição de ensino, não realizando desloca-
mentos desnecessários (muitas vezes inseguros) e diminuindo em termos reais até mesmo o tem-
po total em que ele se encontra ausente de sua residência. 

Passou a permitir a contratação de professores com jornada máxima de 44 horas por semana.

Deve-se distinguir a hora do relógio (60 min) da hora-aula (50 min).

Não houve alteração quanto à forma de remuneração do professor - que continuará a receber por 
horas-aulas semanais (o art. 320 da CLT não foi alterado).

Haverá necessidade de se conceder o intervalo alimentar de 15 minutos para as jornadas diárias de 
4 a 6 horas, e de uma hora para as jornadas diárias de 6 a 8 horas, não sendo este intervalo compu-
tado na jornada.

A lei passou a vigorar a partir de sua publicação que ocorreu em 17.02.2017.

A assessoria do SINEPE RJ alerta o seguinte: para os contratos de trabalho já em curso, caso a Direção 
pense em alterá-los, deve entrar em contato  com  a assessoria jurídica do SINEPE RJ a fim de esclarecer 
dúvidas, evitando, assim, qualquer questionamento trabalhista.

LE GI SL A Ç Ã O
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LEI No 13.429/2017

O entendimento da assessoria jurídica do SINEPE RJ é de que a Lei nº 13.429/2017 versa, especificamente, sobre 
trabalho temporário. Assim, não foi autorizada, pelo menos não por meio da citada norma, a terceirização de uma 
forma irrestrita e geral. 

A nova lei altera a Lei Nº 6.019/74, que dispõe somente sobre trabalho temporário. Então,  através de uma interpre-
tação literal da Lei, a terceirização ali disposta seria somente para os casos de trabalho temporário.

A permissão de terceirização para as atividades-fim é expressamente mencionada na lei, mas somente em relação ao 
trabalhador temporário.  Vejamos: Art. 9º, parágrafo 3º, da Lei nº 13.429/2017 - O contrato de trabalho temporário 
pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora 
de serviços. 

Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a 
coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de 
pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. 

A assessoria adverte que as escolas devem ter cuidado ao decidir pela contratação através de empresas de trabalho 
temporário, mais ainda ao optar por terceirizar os serviços. Aconselha apenas terceirização de atividades-meio, 
como limpeza, manutenção e segurança.

Informa que o MPT e a Justiça do Trabalho, até o presente momento, estão indo contra qualquer interpretação que dê 
a entender que seria  permitida a terceirização de atividade-fim, de forma irrestrita e geral.

Informa ainda que a legislação é recente, devendo-se, pois, aguardar posicionamento dos Tribunais.

Lembra também que, nos casos gerais, salvo trabalho temporário, os requisitos do vínculo de emprego não devem 
estar presentes, e alerta que  a responsabilidade da escola, no caso de terceirizar os serviços, será, no mínimo, subsidi-
ária.

Solicita que a escola, antes de qualquer contratação, entre em contato e consulte o jurídico.

Dra. Ana Cecília Cardoso durante reunião no SINEPE RJ
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A CO N T EC E

SINEPE RJ ITINERANTE
“Gestão de comportamento dos alunos” e “Gestão escolar em suas dimensões 

humanas, administrativas e pedagógicas”: estes foram os temas escolhidos para serem 
debatidoscom gestores, coordenadores e professores, em alguns dos municípios 

da base territorial do SINEPE RJ. 

A primeira parada do que cha-
mamos de SINEPE RJ ITINERANTE 
aconteceu em Cabo Frio (Região dos 
Lagos) com a participação de várias 
escolas da região. O Instituto Santa 
Rosa recebeu o palestrante Alexan-
dre Ventura, doutor em Ciência da 
Educação pela Universidade de Avei-
ro, em Portugal, que apresentou a 
palestra “Gestão de comportamento 
dos alunos”, direcionada a professo-
res e equipe pedagógica.

Ventura também proferiu a pa-
lestra sobre “Gestão escolar em suas 
dimensões humanas, administrati-
vas e pedagógicas” na sede do SINE-
PE RJ e esteve com profissionais das 

escolas de Nova Friburgo, onde apre-
sentou seu programa de educação, 
que tem o objetivo de orientar ges-
tores, diretores e coordenadores em 
aspectos pedagógicos, sociais e admi-
nistrativos. 

Em “Gestão de comportamen-
to dos alunos”, Alexandre Ventura 
chama a atenção para a indisciplina 
através de um conceito definido pelo 
especialista em Psicologia da Educa-
ção, Feliciano Henriques Veiga, autor 
Português, que escreveu o livro Indis-
ciplina e Violência na Escola: Práticas 
Comunicacionais para Professores 
e Pais. Para o autor, indisciplina é a 
"transgressão das normas escolares, 

prejudicando as condições de apren-
dizagem, o ambiente de ensino ou o 
relacionamento das pessoas na esco-
la” (Veiga,1999). O palestrante desta-
cou, em tópicos, características que, 
segundo ele, contribuem tanto para o 
sucesso quanto para o fracasso do pro-
fissional. 

O tema “Gestão de comportamen-
to dos alunos” também foi apresenta-
do no município de Três Rios (Região 
Centro-Sul Fluminense), na sede do 
SINEPE RJ e em Nova Friburgo no mês 
de junho.

Alexandre Ventura durante palestra em Nova Friburgo
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A CONT EC E

GÊNERO E DIVERSIDADE
NA ESCOLA

O dia 13 de maio, um lindo sába-
do de sol, foi ainda mais iluminado 
dentro do nosso auditório, quando 
tivemos a oportunidade de receber a 
palestrante Sylvia Flores para falar de 
“Gênero e diversidade na escola”, um 
assunto importante e delicado, que 
precisa ser visto e revisto por todos.

A palestrante, que tem gradua-
ção em Psicologia e pós-graduação 
em Psicopedagogia, aprofundou o 
tema trazendo definições – que mui-
tas vezes achamos que sabemos, mas 
que de fato não sabemos -, reflexões 
e exemplos práticos do cotidiano es-
colar. Ela também ressaltou a impor-
tância de promovermos a discussão 
nos espaços de educação: “A escola 
e os profissionais estão aprendendo 
a lidar com essa realidade, que cada 
vez está mais presente. E poucos são 
os cursos e debates ainda. Os SINE-
PES são os lugares perfeitos para 
debatermos e trocarmos, com o ob-
jetivo de que isso chegue no dia a dia 
escolar”.

Sylvia alertou também para o que 
se chama "heteronormatividade”, 
que nada mais é do que um conjunto 
de regras impostas pela nossa cultu-
ra “hetero”, que prejudica meninos 
e meninas, e instiga o preconceito. 
“Muitos professores entram em sala 
já considerando que todos os alunos 
têm uma orientação heterossexual e 
não percebem que o que eles dizem 
pode afetar negativamente alguém. 
E esse alguém, o aluno, que já não se 
encaixa no padrão esperado, acaba se 
calando para não incorporar um ró-
tulo que se soma ao fato dele ser ‘dife-
rente’ do que se espera”.

A palestrante mostrou ainda a di-
ferença entre “identidade de gênero” 

(que é como o indivíduo se enxerga e 
se reconhece) e “orientação sexual” 
(que é por qual gênero ele sente dese-
jo). “Não existe opção sexual. Todos 
nós nascemos com uma orientação 
sexual, e isso precisa ser respeitado e 
nada tem a ver com o caráter da pes-
soa, pelo contrário. Obrigar alguém 
a mentir o tempo inteiro é que gera 
efeitos colaterais muito sérios na 
vida. A pessoa sofre e reage ao ter que 
incorporar algo que não é seu para 
ser aceita”, destaca.

Muitas instituições de ensino 
passam por situações delicadas e 
têm dúvida sobre  quando a família 
deve ser acionada. A respeito disto, 
a palestrante foi clara em dizer: “A 
regra básica é: se fosse um comporta-
mento hetero, o que eu faria? O que 
vale para um, tem que valer para o 
outro dentro da escola. Precisamos 
entender que a homofobia afasta os 
alunos da sala de aula, e isso é o que 
menos desejamos. Nós, como educa-
dores, queremos todos dentro desse 
ambiente. E, para isso, temos que aco-
lher as diferenças”. 

O professor Marlon Mencari Fe-
lix, que também é Coordenador do 
Colégio HMS, em Maricá, esteve na 
palestra e deu o seu depoimento: “A 
escola tem que ser um espaço acolhe-
dor, de cidadania e de respeito aos di-
reitos humanos, desprovida de qual-
quer tipo de preconceito, reforçando 
com isso sua condição de palco pri-
vilegiado para a formação humana, 
abordando essas temáticas por meio 
dos conteúdos das diferentes discipli-
nas. A instituição de ensino tem que 
estar preparada para os novos arran-
jos familiares, até porque a família de 
hoje é diferente da família de décadas 
anteriores. Educar com essas perspec-
tivas contribui para a desconstrução 
do machismo e da homofobia nas es-
colas”.

O que o SINEPE RJ almeja é plan-
tar nos gestores, coordenadores e pro-
fessores a semente da reflexão. Assim, 
começará na escola a construção de 
uma sociedade com mais respeito, 
equidade de gênero e valorização das 
diferenças. 

Sylvia Flores durante a palestra no SINEPE RJ
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