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 Diante da intransigência dos patrões das academias, 
militantes do nosso Sindicato, o Sinpefesp, fizeram 
diversas manifestações contra as propostas indecentes 
para a categoria.
 Pela primeira vez na história da Educação Física de 
São Paulo, ocorreram manifestações como estas.
 Mais uma vez o Sinpefesp mostrou porque faz a 
diferença!
 Foi nítido o desconforto de alguns empresários do 
ramo com a atuação do Sinpefesp, chegando ao ponto 

de tentar desmobilizar a ação do sindicato.
 Mas o maior sucesso desta campanha foi a supera-
ção e a grande adesão dos profissionais de Educação 
Física, o que ficou cristalizado através de ligações e envio 
de e-mails parabenizando o movimento. 
 Após essas manifestações o Sinpefesp garantiu que 
os profissionais de Educação Física de academias 
recebessem reajustes salariais no salário e no piso; vale 
refeição e cesta básica, itens então negados por cinco 
reuniões com o empresariado.

Agora eles sabem que a educaCAo fIsica
E representada de fato!

 O Sinpefesp já está mobilizando a categoria para a próxima Convenção Coletiva de Trabalho, que será com 
o Sindiclube. Ouvindo os profissionais de educação física, a Diretoria do nosso Sindicato elaborou a seguinte pauta de 
reivindicações:

 “O objetivo do Sinpefesp, como sempre, é o de melhor equilibrar a balança entre o capital e o trabalho. 
Estamos convictos de que conseguiremos evoluir nesse sentido, devido à maturidade política da categoria, hoje 
palpável”, afirma o presidente da entidade, José Antonio Martins Fernandes.

Reajuste Salarial com aumento real;
Valorização do Piso Salarial;
Redução da Jornada de Trabalho sem
prejuízo salarial;
Aumento do Vale Refeição e Cesta Básica;

Participação nos Lucros ou Resultados;
Aumento do Adicional Noturno;
Assistência Médica;
Insalubridade;
Ampliação da Licença Maternidade.

MAIS UM ANO O SINPEFESP PROVA QUE É
POSSÍVEL MUDAR A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA



 Na Convenção Coletiva de Trabalho de dezembro de 2014 com o Sindiclube, o Sinpefesp conseguiu uma 
importante conquista: um dia de folga no ano para o profissional de educação física. Leia o que diz aquela 
Convenção Coletiva de Trabalho:

 Nas Convenções com outros sindicatos patronais, o Sinpefesp está conseguindo valer tal conquista, como foi 
com o Sindelivre, Seadesp e SEMEEI.
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 A luta para que o 
profissional de educa-
ção física tivesse seu 
Sindicato representa-
tivo em São Paulo teve 
início em 1998 quando, 
no governo de Fernan-
do Henrique Cardoso, 
foi oficialmente regis-
trada a nossa condição 

de categoria diferenciada.
 Muita água, então, rolou por debaixo da ponte. E 
turbulentas. Muitas entidades sindicais entraram na 
Justiça questionando o mérito do Sinpefesp. 
 Diríamos que sofremos perseguição e precon-
ceito, até que a Justiça, em última instância, nos deu 
ganho de causa.
 Só em 2010 conseguimos negociar a nossa primeira 
Convenção Coletiva de Trabalho. A partir dela, fomos 
cres-cendo e, paulatinamente, solidificando nosso 
papel em defesa da categoria.
 Pois bem. Recentemente, duas novas entidades patro-
nais entraram para o nosso rol de negociações. São elas:
 - SINBFIR – Sindicato das Instituições Beneficen-
tes, Filantrópicas e Religiosas, com data base em 1º de 
março, que abrange profissionais de educação física em 
sua área de influência;
 - SINDHOSFIL – Sindicato das Santas Casas de 

No ano, um dia de folga
no lugar do “1º de Setembro”

No ano, um dia de folga
no lugar do “1º de Setembro”

32-A- DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 “A contar de 1º de dezembro de 2014, em homenagem ao Dia do Profissional de Educação 
Física, será concedida ao empregado da Categoria Diferenciada do Profissional de Educação 
Física, após um ano de serviço, uma licença remunerada pelo período de um dia, sem prejuízo de 
sua remuneração, descanso semanal remunerado, férias e demais direitos.
 O dia será concedido em qualquer oportunidade de conveniência comum no período de 
vigência do instrumento coletivo.

Misericórdia e hospitais filantrópicos do Estado de São 
Paulo, com data base em 1º de julho. 
 Essas instituições vêm se juntar a outras já cadastra-
das no Sinpefes, como o Seadesp, o Seeaatesp, o Semeei, 
o Sindi-Clube e o Sindelivre.
 Assim, como mobilização e conscientização, va-
mos abrindo cada vez mais o nosso leque de atuações. E 
isso é extremamente importante, pois aumenta a nossa 
força nas batalhas para melhor equilibrar a balança 
entre o capital e o trabalho.
 A nossa responsabilidade diante dos profissionais 
de educação física também fica maior e intrincada.
 Um exemplo foram as negociações, nesse ano, com 
o Seeaatesp, o Sindicato das Academias, que demandou 
ações de todos os tipos, desde campanhas, mobilizações 
e busca da Justiça para análise de nossas reivindicações.
 Estamos, todavia, acostumados a lutas. As lutas, 
aliás, forjaram o Sinpefesp. Vencemos os obstáculos e 
fechamos um acordo muito bom, à altura dos resultados 
obtidos por sindicatos de maior história, em suas 
Convenções Coletivas.
 Estamos todos de parabéns. E vamos, unidos, seguir 
conquistando e ampliando mais espaços, sempre tendo 
em mente a melhoria de qualidade de vida do 
profissional de educação física.

José Antonio Martins Fernandes
Presidente do Sinpefesp

Sinpefesp segue ampliando sua
atuacao em entidades patronais

Fortaleça seu Sindicato.  Sindicalize-se!

DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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A importAncia do Sinpefesp para
os profissionais de educacao fisica
 O diretor Secretario do Sinpefesp, Weber Matias, esteve no Centro Univer-
sitário Santana, onde ministrou palestra para cerca de 200 estudantes de 
educação física da entidade.
 “O evento faz parte das ações do nosso Sindicato para mostrar a importância do 
Sinpefesp para os profissionais de Educação Física e estudantes. Ações como essa 
estão agendadas para acontecer em outros lugares”, informou Weber.
 Realizadas no período da manhã e da noite, as palestras versaram sob o tema “A 
Importância do Sindicato para os Profissionais de Educação Física”.

Sinpefesp marca presenca em
Sipat do Sao Paulo Golf Club

Fique por dentro
A Assembleia Legislativa de São Paulo, lançou em Setembro deste ano a Frente Parlamentar por 
Politicas Publicas na Educação Física;

Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal o PLS* n º 112/2012, que trata 
da Dedução de Gastos com Atividade Física do Imposto de Renda.
 Observação:  este PLS ainda passará por outras comissões, ainda não é valido.

Foi aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal o PLS* n º 249/2012, que trata da carga horária 
semanal de duas horas, no mínimo, para a prática de Educação Física nos ensinos fundamental e médio. 
Observação:  este PLS agora será analisado na Câmara dos Deputados.

* PLS = Projeto de Lei do Senado

 Nosso sindicato esta acompanhando atentamente esses e outros projetos em
andamento no Congresso Nacional, e manterá a categoria informada.

 Prevenir acidentes no trabalho é uma das filosofias 
difundidas pelo Sinpefesp em seu objetivo maior de 
melhor equilibrar a balança entre o capital e o trabalho.
 Assim sendo, a entidade não poderia deixar de mar-
car presença na Sipat – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho – promovida pelo São Paulo 
Golf Club entre os dias 8 e 11 de setembro últimos.
 O Sinpefesp foi convidado pelos organizadores a 

fazer uma palestra sob o tema "Primeiros Socorros".
 Para tanto, o nosso Sindicato convidou o profissional 
Ruy Anderson Monteiro, que é coordenador do curso de 
Educação Física da Universidade 9 de Julho, a Uninove. 
 "Os primeiros socorros devem ser aplicados a 
pessoas que sofreram acidente ou estejam em perigo de 
vida. Portanto, é de suma importância que o socorrista 
saiba as técnicas básicas para oferecer o auxílio, pois, 
caso contrário isso pode acarretar em agravamento da 
lesão", argumentou Rui Anderson.
 Aliete Lyrio, do setor de Promoções, e Weber Matias, 
diretor Secretário, estiveram presentes ao evento e repre-
sentaram o Sinpefesp.
 "Convém frisar que os Profissionais de Educação 
Física são reconhecidos, pelo Conselho Nacional de 
Saúde, como profissionais de saúde de nível superior", 
afirmou Weber.
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CONVÊNIOS SINPEFESP
 O Sinpefesp reserva aos profissionais de Educação Física e seus dependentes uma série de convênios 
extremamente vantajosos. São parcerias com empresas importantes, que você  pode utilizar.

 Veja no site (menu serviços/convênios)

ENSINO SUPERIOR SAÚDE LAZER CULTURA

Toninho Fernandes recebe Medalha de
Merito Municipal de Vale de Cambra

 O presidente do Sinpefesp, José Antonio Martins 
Fernandes, recebeu a Medalha de Mérito Municipal de 
Vale de Cambra, em Portugal, por sua trajetória de vida 
repleta de conquistas.
 Toninho Fernandes nasceu naquela região em 3 de 
março de 1958 e, acompanhado de seus pais, José 
Fernandes e Carolina Martins, veio para o Brasil perto 
dos quatro anos de idade.
 Foi morar na zona norte da capital paulistana. Já aos 
14 anos começou a trabalhar na empresa distribuidora 
de energia elétrica, a Light, depois Eletropaulo.
 O esporte sempre fez parte de sua vida. Em paralelo 
ao trabalho, jogava futebol como goleiro em vários 
times, até se profissionalizar.
 Decidiu, então, cursar educação física, na 
Faculdade Guarulhos, fazendo pós-graduação em 
Gestão Esportiva.
 Foi vice-presidente de Esportes Competição do 
clube ADC Eletropaulo, trazendo para a entidade 
atletas de renome do atletismo brasileiro, como 
Maurren Maggi, Vanderlei Cordeiro de Lima, Robson 
Caetano, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Arnaldo 
Oliveira, Eloi Schdler e tantos outros.
 Assim, despertou a atenção da Federação Paulista 
de Atletismo, que presidiu durante 12 anos, até ser 
eleito presidente da CBAt (Confederação Brasileira de 
Atletismo).

 Foi Diretor do Sindicato dos Eletricitários por 
vários anos.
 Líder sindical, responde pela Secretaria Nacional de 
Esportes da União Geral dos Trabalhadores, a UGT.
 A decisão de conceder a Medalha de Mérito foi 
tomada pela Assembleia Municipal de Vale de Cambra.
 "Ao longo de minha vida, jamais me esqueci do 
orgulho de ser cambrense", atesta Toninho Fernandes.
 Em sua exposição de motivos, a Assembleia ressalta 
o fato de José Antonio Martins Fernandes ter sido eleito 
para tão elevados cargos num País de 200 milhões de 
cidadãos.

FORTALEÇA SEU SINDICATO. SINDICALIZE-SE!
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