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EXTRA CLASSE Outubro/2010

o mês em que se comemora o dia do professor, o Núcleo de Apoio ao 
Professor Contra a Violência (NAP) incrementará suas atividades com o 
lançamento do projeto Roda de Conversa, com início em 5 de outubro. 
Participam mensalmente das rodas uma equipe multidisciplinar integrada 
e profissionais da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), para 

tratar sobre as situações de violência contra os professores nas escolas da rede privada.
O projeto integra uma série de atividades que visam dar atendimento aos pro-

fessores vítimas de violência no ensino privado gaúcho, além de promover ações de 
prevenção e de valorização do docente. “Serão oportunidades em que os professo-
res poderão trocar experiências e buscar orientação a respeito das situações a que 
são expostos nas escolas. Com isso esperamos ajudar não apenas na prevenção, mas 
também no enfrentamento das situações de violência. É preciso que os professores 
saibam como se colocar diante desta realidade em que as instituições não assumem 
seu papel. Porém, o Sindicato, enquanto representante dos docentes, continuará in-
sistindo com as escolas para que assumam sua parcela de responsabilidade em rela-
ção a este problema”, diz Cecília Farias, diretora do Sinpro/RS. A programação pode 
ser acessada no site www.sinprors.org.br.

ACOMPANHAMENTO – Uma média de 20 professores por mês tem 
procurado atendimento no NAP, relatando agressões implícitas ou explícitas no 
ambiente escolar. Frequentemente docentes afirmam estar expostos a situações de 
violência que se expressa desde o desrespeito por parte dos alunos até a desconsti-
tuição da sua autoridade pelas direções, muitas vezes provocada pela compreensão 
equivocada de que o aluno é cliente.

NAP lança projeto 
Roda de Conversa Diversas atividades promovidas pelo Sinpro/RS compõem a 

programação em comemoração ao mês do professor. No dia 15, Dia 
do Professor, os vencedores do Prêmio Educação 2010 receberão o 
troféu Pena Libertária, em cerimônia no auditório da sede estadual. 
Nesta edição, foram 56 indicações. Os vencedores serão divulga-
dos antecipadamente, no dia 8, no site do Sinpro/RS. A premiação, 
instituída pelo Sindicato em 1998, destaca profissionais, projetos e 
instituições comprometidos com uma educação de qualidade e com 
a construção da cidadania.

JANTAR-BAILE – No dia 20 de outubro, o Sinpro/RS realiza 
o tradicional Jantar-Baile dos Professores, às 20h, no Clube do Co-
mércio (Gal. Câmara, 425, Porto Alegre). O evento será marcado 
pela posse da Diretoria Colegiada eleita para o triênio 2010/2013. 
Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da sede estadual do 
Sinpro/RS. Mais Informações pelo fone (51) 4009-2991.

REGIONAIS DO SINPRO/RS
Confira as atividades em comemoração ao Dia do Professor 

promovidas nas Regionais do Sinpro/RS. Convites e ingressos de-
vem ser obtidos nas respectivas Regionais.
SÃO LEOPOLDO – Dia 01/10, jantar na Galeteria Primavera, 
20h, em Novo Hamburgo. Dia 04/10, jantar na Pizzaria Armazém 
da Pizza, 20h, em Montenegro. Dia 06/10, jantar na Pizzaria Pe-
trus, 20h, em São Leopoldo. Dia 15/10, almoço no Galeto de Itália, 
12h, em Gramado.
BENTO GONÇALVES –Programação a ser definida.
SANTO ÂNGELO – Dia 20/10, churrasco no Quiosque da URI, 
às 19h30min, em Santo Ângelo. Dia 21/10, coquetel happy hour, no 
Salão Nobre da Unicruz, no Centro, às 18h30min, em Cruz Alta.
LAJEADO – Dia 15/10 – Ecarta Musical com Monica Tomasi, no 
Sesc, às 20h; e jantar no restaurante Pramio’s, às 21h30min.
SANTA CRUZ DO SUL – Dia 23/10, jantar-baile, às 20h, no 
Sport Clube Avenida, Santa Cruz do Sul.
RIO GRANDE – Dia 23/10, jantar no restaurante Parrillada Las 
Leñas, às 20h30min.
ERECHIM – Dia 23/10, café colonial na padaria e confeitaria 
Paladar, em horário a ser definido.
SANTA MARIA – Dia 20/10, coquetel, em local a ser definido, em 
Santa Maria. Dia 21/10, coquetel, na Escola da URI, às 17h30min, 
em Santiago.
PELOTAS – Dia 06/11, sexta-feira, na Churrascaria Lobão, às 
21h, em Pelotas. 

Homenagens e comemorações
MÊS DO PROFESSOR

onsiderada como direito disponível, 
a aposentadoria – que antes era tida 
como irreversível de acordo com as po-
sições dos tribunais – poderá agora ser 

revista, permitindo ao segurado que continuou em 
atividade e contribuindo ao INSS após a conces-
são do benefício, a renúncia deste para fins de ob-
tenção de uma nova aposentadoria, o que tem sido 
chamado de desaposentação.

A hipótese, no entanto, vinha encontrando 

grave entrave, pois não obstante o reconhecimen-
to da possibilidade da desaposentação, para ter o 
novo benefício implantado os valores recebidos no 
antigo benefício deveriam ser devolvidos ao INSS, 
o que obviamente, na maior parte dos casos, invia-
bilizava a realização da sua pretensão.

Em recentes decisões, os ministros do ST Jus-
tiça admitiram a concessão de uma nova aposen-
tadoria sem necessidade de devolução dos valores 
percebidos na aposentadoria anterior. Assim, abre-

se a possibilidade para que seja efetivada justiça 
para com aqueles que seguiram contribuindo à 
Previdência e tiveram seu benefício cada vez mais 
aviltado por injustos índices de correção aplicados.

A desaposentação somente pode ser obtida 
pela via judicial, devendo os interessados apresen-
tar a carta da aposentadoria, bem como provas do 
exercício de atividade remunerada no período pos-
terior à concessão do benefício.

A desaposentação como forma de revisão dos valores da aposentadoria

ESPAÇO JURÍDICO

juridico@sinprors.org.br 
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O Diretor do Sinpro/RS, 
Cássio Bessa, tomou posse como 
conselheiro titular do Conselho 
Regional do Senac-RS, no dia 27 
de setembro, em reunião extraor-
dinária, representando a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). 
“O governo federal aumentou a 
participação dos trabalhadores na 
gestão do Sistema “S”, mas ainda 
de forma tímida. Creio que ges-
tões tripartites são ainda um norte 
a ser seguido”, diz. O Conselho tem como objetivo central deliberar sobre a 
Administração Regional e observar as diretrizes gerais da ação do Senac, adap-
tando-se às peculiaridades regionais.

Posse no Conselho Regional do RS
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