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Sinpefesp.
Um Sindicato forte e atuante!

Toninho

Nessa entrevista, o presidente 
do nosso Sindicato, José Antonio 
Martins Fernandes, o Toninho, 
faz uma análise das lutas e 
conquistas havidas até o 
momento e projeta um futuro 
justo e brilhante para os 
profissionais de educação 
física, categoria que 
considera essencial para 
os destinos do Brasil nos 
próximos anos.
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Em eleição realizada em novembro de 2013, o senhor se reelegeu com 97,7% dos votos válidos. Como 
analisa tal aceitação?

R. O resultado, expressivo, prova que estamos no caminho certo. Todavia, o elevado percentual redobra a nossa 
responsabilidade de buscar equilibrar ainda mais e melhor as relações entre o capital e o trabalho, num justo 
esforço em prol da categoria diferenciada dos profissionais de educação física.

Mas a que o senhor deve tal aceitação?
R. Julgo que a categoria está bastante amadurecida politicamente. Sabe do momento histórico pelo qual passa 

o nosso País, com as realizações de dois eventos tão importantes quanto a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e está 
convicta da fundamental importância do profissional de educação física em todo esse contexto. O cenário é 
altamente favorável, mas só tiraremos proveito dele estando mobilizados e devidamente organizados em nossas 
pautas de luta e reivindicações.

O senhor é um dos líderes no sentido de levar esse conceito de mobilização em nível nacional, certo?
R. Em 16 de dezembro de 2013, fundamos a Federação Interestadual dos Profissionais de Educação Física, 

conforme Assembleia que contou com a participação dos sindicatos de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio 
Grande do Norte e Tocantins. Durante a solenidade realizada na sede da Federação Paulista de Atletismo, 
localizada na Rua Manoel da Nóbrega, número 800, na Capital paulista, foi eleita a Diretoria Executiva da nova 
entidade, que será liderada por mim, José Antonio Martins Fernandes. Os outros cargos e seus titulares ficaram 
assim: Vice-Presidente – Sérgio Luiz Nascimento (Sinpefepar); Secretário Geral – Celso Alves Ribeiro (Sinpefe-
MT); Diretor Administrativo – Luciano Lucas Silveira (Sinpef-TO); Diretor Financeiro – Mauzler Paulinetti, do 
Sinpefesp e Diretor de Relações Trabalhistas e Sindicais – João Pessoa (Sinpef-RN).

Temos a certeza de que a Federação Interestadual será decisiva para melhorar as condições de vida e de 
trabalho da categoria diferenciada dos profissionais de educação Física. Uniformizaremos linguagem, objetivos e, 
certamente, fortaleceremos a mobilização da classe em torno de sua pauta de reivindicações. Até porque outras 
entidades sindicais do gênero já estão mantendo contato no sentido de engrossar as fileiras da Interestadual, o 
que é muito positivo.

A seu ver, quais foram as principais conquistas do Sinpefesp nos últimos anos?
R. A maior de nossas conquistas foi a de vencer diversas batalhas jurídicas que impediam o reconhecimento 

do Sindicato como lídimo representante da categoria. Isso, como se sabe, atrasou o início de nossa luta, mas 
não a esmoreceu.

Em termos de avanços para os profissionais de educação física, temos o especial orgulho de dizer que jamais 
fechamos uma Convenção Coletiva de Trabalho sem obter aumento real de salários, ou seja, com percentual 
acima da inflação. Não são muitos os sindicatos que podem se arvorar de tamanha vitória.

Cito outros benefícios: ganhos reais nos reajustes salariais; homologações supervisionadas por advogados 
especializados em leis trabalhistas; exclusão da lei do monitor do esporte; garantia de emprego e salário de 150 
dias (inclusive valor de indenização em caso de demissão); vale-refeição e/ou cesta básica e assistência jurídica 
plena, tudo isso aliado a uma forte presença na base, com nossos diretores visitando empresas diversas dentro do 
intuito de levar esclarecimentos de natureza trabalhista aos profissionais de educação física.

O senhor, nas negociações junto aos segmentos patronais, buscou dar ênfase ao piso salarial da categoria, não?
R. Sim, pois o piso praticado era muito baixo e distante das reivindicações dos trabalhadores. Portanto, de 

forma transparente, democrática e de franca mobilização, logramos êxito de mais de 60% de aumento do piso nos 
últimos anos, algo extremamente significativo. Queremos mais. Sindicalista que se preza nunca está contente. E 
vamos conseguir.

Muitas conquistas para o
profissional de educação física!



Para melhorar ainda mais o aparato estrutural do Sinpefesp, o senhor tem defendido uma política de parcerias. 
Explique melhor.

R. Como já dissemos, foram necessárias muitas batalhas no campo jurídico até o reconhecimento legal das 
aspirações dos profissionais de educação física. Com isso, nossa engenharia financeira ficou comprometida, com 
verbas inerentes ao Sinpefesp sendo drenadas para outras entidades. 

Tal situação quando aliada ao fato de sermos uma entidade sindical bastante nova, com apenas 12 anos de 
existência, nos leva a desenvolver uma política de parcerias e convênios.

Temos fechado muitos desses convênios junto a entidades ligadas à cultura e ao comércio em geral, o que sempre 
merece destaque em nosso site. Junto ao Sindicato dos Eletricitários de São Paulo fechamos uma parceria para 
utilização, por parte dos profissionais de educação física, de uma Colônia de Férias localizada no município de Praia 
Grande. Precisamos evoluir, todavia.

Evoluir em que sentido?
R. Primeiro recuperando as contribuições que legalmente deveriam ser endereçadas ao Sinpefesp, mas 

seguiram para outros sindicatos, nem sempre desavisadamente. Esse montante, representativo, vem sendo 
motivo de processos judiciais e, quando consolidado, reverterá em benefícios para a categoria.

Temos bom setor administrativo e um setor jurídico adequado. Precisamos aumentar a representatividade 
física na área sob a influência do Sinpefesp e buscar instrumentos adequados à saúde do trabalhador, com 
assistência médica e odontológica. A categoria, como bem disse a eleição, confia em nós. Está ciente dos desafios 
e tem a mais absoluta convicção de que solucionaremos tais pendências muito em breve.

Uma de suas ações que ganhou repercussão nacional foi a carta endereçada à presidente Dilma...
R. Nessa carta, na qual colaboraram diversas entidades como o CONFEF - Conselho Nacional de Educação Física; 
CREF4/SP - Conselho Regional de Educação Física – SP; FENAPEFI - Federação Nacional dos Profissionais de 
Educação Física, representando os sindicatos; SINPEFESP - Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São 
Paulo; SINPEFRS - Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul; SINPEFEPAR - Sindicato dos 
Profissionais de Educação Física do Paraná; SINPEFEMT - Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Mato 
Grosso, fizemos as seguintes propostas que foram examinadas pela presidenta Dilma e devidamente 
encaminhadas para análise a órgão competentes de seu governo. Vale relembrá-las:

Que se adote uma Política Nacional de Incentivo ao Esporte nas escolas;
Que se determine ao Ministério da Educação, a adoção de uma Política Nacional de Incentivo ao Esporte nas Escolas, 

com objetivo de desenvolvimento da personalidade das crianças e adolescentes, bem como hábitos de atividade física 
através do esporte, melhorando assim os índices de saúde e diminuindo os riscos de vulnerabilidade social;

Que se valorize a figura do Profissional de Educação Física, agente primordial de tal engenharia social;
Que se cumpra a Lei que instituiu o Profissional de Educação Física enquanto categoria diferenciada na íntegra;
Que se elimine a informalidade que, a exemplo de outros segmentos da economia brasileira, também 

campeia no Esporte, mediante severa fiscalização do Ministério do Trabalho em todos os seguimentos esportivos;
Que haja harmonia de ações para que o Brasil possa encarar os desafios que se lhe apresentam de forma 

digna e oportuna, tanto na engenharia do cimento quanto na dos recursos humanos;
Que os profissionais de Educação Física nas escolas sejam devidamente registrados no CREF – Conselho 

Regional de Educação Física – e Confef – Conselho Federal de Educação Física, inclusive como proteção para 
aqueles que venham a praticá-los;

Que o Ministério da Educação, atualize os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física), 
dando ênfase às práticas esportivas de base, tais como o atletismo, modalidade mãe de todas as outras, na 
medida em que lida com movimentos básicos do ser humano como andar, correr, saltar, arremessar e lançar, 
promovendo benefícios à saúde;

Que na grade escolar, na parte relativa à educação Física, seja obrigatória a matéria atletismo;
Que os profissionais de Educação Física tenham representante no Conselho Nacional de Esporte.

Missão cumprida?
R. Eu diria que a missão vem sendo enfrentada com muito esforço e dedicação. Já estamos colhendo frutos de 

nossa luta. Com a preciosa ajuda da categoria, haveremos de progredir mais e mais.
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Conquistas trabalhistas:

Reconhecimento da educação física como profissão diferenciada;

Valorização do profissional de educação física;

Aumento de mais de 60% nos reajustes de pisos salariais;

Ganhos reais em todas as faixas salariais;

Homologações supervisionadas por
advogados especializados em leis trabalhistas;

Exclusão da lei do Monitor do Esporte; 

Garantia de emprego e salário de 150 dias,
inclusive valor de indenização em caso de demissão;

Vale Refeição e/ou Cesta Básica;

Assistência Jurídica;

Carta de moções enviada à Presidência da República;

Fundação da FEPEFI.

É o Sinpefesp na base, visitando
empresas e esclarecendo os

profissionais de educação física!
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