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COMUNICADO SINPEFESP – NOVEMBRO/2009 
 
Sindicato dos Trabalhadores de Educação Física e patrões 
vão fechando Convenção da categoria 
 
Única entidade representativa dos profissionais de educação física em 
São Paulo, o SINPEFESP, depois de vários anos lutando contra os 
impedimentos judiciais impostos pelos Sindicatos Patronais e de 
Empregados, observa enfim, a justiça sendo feita.  Estamos iniciando 
uma nova jornada a partir de 2010 e o SINPEFESP vai consolidando o 
seu papel em defesa da categoria, firmando a Convenção Coletiva de 
trabalho para 2009/2010 junto aos seguintes sindicatos patronais: 
 
SINDI-CLUBE – O acordo tem validade de 1º de outubro até 31 de 
dezembro de 2009, sem efeito retroativo. Estabelece o 1º de janeiro 
como data base da categoria dos profissionais de educação física que 
atuam na área dentro de clubes.  O Sindi-Clube congrega cerca de 
3.500 (três mil e quinhentos) clubes no Estado.  As contribuições, 
descontadas em folha de pagamento, deverão ser recolhidas ao 
SINPEFESP. O acordo prevê a formação de uma comissão paritária, 
dentro do objetivo de levantar, discutir e definir os pisos salariais para 
2010. 
 
SINDELIVRE – Com validade de 1º de julho de 2009 até 30 de junho 
de 2010, o acordo estabelece 1º julho como data base da categoria dos 
profissionais de educação física atuantes na área e que trabalham em: 
 
. Academias esportivas e similares; 
. Entidades/empresas de cursos livres e com finalidades culturais; 
. Associações e fundações; 
. Entidades de integração empresa/escola; 
. Empresas recreativas/empresas; 
. Entidades filantrópicas e de assistência social; 
. Entidades que atuam na área de orientação e formação (escola de 
Aviação e similares). 
 
As contribuições, descontadas em folha de pagamento, deverão ser 
recolhidas ao SINPEFESP.  
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SEADESP - Com validade de 1º de julho de 2009 até 30 de junho de 
2010, o acordo firmado estabelece 1º de julho como data base categoria 
dos profissionais de educação física que atuam na área e que trabalham 
em: 
 
. Federações esportivas; 
. Confederações esportivas; 
. Ligas esportivas; 
. Outras atividades de administração do desporto. 
 
Descontadas em folha de pagamento, as contribuições deverão ser 
recolhidas ao SINPEFESP.  
 
Vale ressaltar: 
 
Os descontos efetuados em folha de pagamento dos profissionais de 
educação física, relativos às contribuições Negocial/Assistencial, 
deverão ser recolhidas a favor do SINPEFESP. 
 
 
 

São Paulo, 01 de novembro de 2009. 
 
 
 
 

José Antonio Martins Fernandes 
Presidente do Sindicato dos  

Profissionais de Educação Física de São Paulo 
 


