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profEssora aNa crisTiNa: “NÓs fomos para as
ruas E Nossa rEsisTÊNcia vai coNTiNuar!”
A presidenta do SINDIUTE destaca as ações sindicais em defesa da democracia e nossos direitos.
Texto: SINDIUTE Imagem: TEIA DIGITAL

1. como o sindiutE vem organizando os trabalhadores em educação para resistir e lutar em defesa
da democracia, direitos e liberdades?
Começamos bem antes nossa resistência, no dia 15/04/2015, quando fomos as
ruas defender a reforma política contra
a corrupção. A mídia preparava o golpe, explorava a Lava Jato todos os dias,
incutia a responsabilidade a presidente
Dilma, que não teve nenhuma citação
ou envolvimento. Fomos para as ruas,
convocados pela CUT e apresentamos a
saída para enfrentar a corrupção, que é
antiga no Brasil. Defendemos a Reforma
Política em Marcha no Centro de Fortaleza, dissemos que esse Congresso e
seus políticos não nos representavam;
representavam seus financiadores: as
empresas e empresários. Defendemos
uma Reforma Política, a partir de uma
Constituinte Popular e Soberana. Reforma política é o caminho para o combate
a corrupção, mas não é essa reforma do
Congresso. Onde vimos corruptos preocupados em acabar a corrupção? Professores de Fortaleza, o SINDIUTE está
presente na luta contra a corrupção pela
Reforma Política. Depois fomos as ruas
defender a democracia, com o slogan:
Democracia, direitos e liberdades, contra o golpe! Enquanto a burguesia e os
desavisados, manipulados pela mídia,
alinhavam-se a FIEC, que exigia que o
pato fosse pago pelos trabalhadores. Lutamos, resistimos e a luta vai continuar.

2. E como você vê a gestão do michel temer?
O golpista Temer, para satisfazer sua
vaidade de um político historicamente
sem voto, em ritmo galopante, cumpre
os acordos com o “diabo”. No primeiro
semestre do seu governo desde agosto/16, ele apressadamente vem aprovando toda a pauta contra a classe trabalhadora, aprovando e comemorando com
jantares fartos. Então vejamos:

" VAI TER
RESISTÊNCIA,
VAI TER
LUTA, VAI
TER GREVE! "

TEMER E A TERCEIRIZAÇÃO
O já aprovado PL 4330 no governo Temer: “A lei permite privatizar toda a atividade ﬁm.
No caso das OS, o reﬂexo que pode ocorrer é a ampliação do uso dessas ferramentas, reduzindo despesas do governo. Não devemos olhar o direito dos trabalhadores, é preciso
fazer um debate sobre as consequências para a prestação do serviço público com esses
instrumentos. Quando eu terceirizo, a educação perde, a saúde perde. É claro que precariza a vida dos trabalhadores, mas quem mais perde com essa forma de administração
é a sociedade, que tem uma educação de pior qualidade, uma saúde de pior qualidade...
não é um debate sobre lucro, porque, em tese, essas organizações são sem ﬁns lucrativos.
Mas é a qualidade do serviço público que deve estar em discussão”.
A Terceirização hoje já existe. E nas escolas de Fortaleza, os vigilantes, merendeiras, trabalhadores do serviço gerais. Nós sabemos o tamanho da precarização e sofrimento dos
trabalhadores sem direitos que se submetem a jornadas excessivas de trabalho, a atraso
de salários, a rotatividade e desemprego. Iniciamos o ano letivo com nossos companheiros terceirizados nas escolas com salários atrasados e vigilantes de aviso prévio. Agora
após a aprovação, professores, coordenadores e diretores podem ser terceirizados, e é
logico que todos os governos, estaduais e municipais, em breve estarão optando por este
modelo atrasado e perverso para classe trabalhadora. O SINDIUTE, presente nas ruas,
foi pressionar a bancada do Ceará no Aeroporto, e levou ao centro os deputados traidores, inimigos dos trabalhadores de Judas.

O PL 257, A PEC 55 DA MORTE E A REPERCUSSÃO NO PISO SALARIAL
TEMER E O FIM DOS
ROYALTIES PARA EDUCAÇÃO
As leis 12.351 e 12.858, que destinavam
recursos do Fundo Social e dos Royalties
do petróleo para educação (75%) e para
a saúde (25%) foram revogadas pelo
PLS do senador Serra (PSDB- Ministro
de Temer) e pelo PL 6726, do deputado
Mendonça Filho (DEM - Ministro da
Educação), o que somado a outros ataques, inviabilizara à meta 20 do PNE –
Plano Nacional de Educação, que previa
o investimento de 10% do PIB na Educação.

A partir de 2017, o Piso Nacional está fadado a morte. O PL 257 de autoria do governo
Dilma que tratava dos ajustes ﬁscais exigidos pelos governadores devedores a união.
Foi aprovado logo no início de agosto, e ﬁcou tão claro que o projeto era realmente dos
golpistas, que o PT, PCdoB e PSOL não votaram. O PL257 que trata da renegociação
das dívidas dos estados, condicionava a arrocho no serviço público, congelamento de 2
anos. Mas o governo se apoiava no recuo dos trabalhadores bombardeados pela mídia
golpista, e deu o golpe de morte nas áreas sociais com a PEC 55, emenda constitucional
que instituiu o Estado Mínimo, o congelamento de investimentos nas áreas sociais, na
Educação durante 20 anos, propõe a emenda do programa de demissão voluntária PDV
e substituição do quadro efetivo por terceirizado; tudo aprovado e comemorado apesar
da nossa resistência e luta. Em Fortaleza os trabalhadores em educação, organizados
pelo SINDIUTE foram as ruas, com caixões e máscaras de caveiras nas ruas do centro
e na Praça Portugal.
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Em 2017 fora Temer! Nenhum
direito a menos
Congresso da CNTE define calendário de lutas para
os professores de todo o país.
Texto: SINDIUTE

Imagem: TEIA DIGITAL

O 33º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE) realizado em Brasília, com a
presença de 17 delegados do SINDIUTE aprovou no domingo (15/01) o indicativo de Greve Geral para o dia 15 de
março. A mobilização da Confederação
e entidades filiadas conta como principais reivindicações o fim ao golpe de
Estado no Brasil, a não aprovação da
reforma previdenciária e pelos investimentos necessários e previstos no Plano Nacional de Educação (PNE). Cada
estado também poderá agregar os seus
eixos específicos e locais.
De acordo com o presidente eleito da
CNTE, Heleno Araújo, está prevista
para o dia 8 de março deste ano a realização de assembleias deliberativas, com

atos e passeatas, para deliberar sobre
a Greve Geral. Também será formada
uma coordenação nacional de greve geral com membros da diretoria executiva
da CNTE e um representante de cada
sindicato filiado. “No dia 25 de março,
iremos avaliar o movimento grevista.
Entre o período de 27 e 31 de março,
observaremos a movimentação das afiliadas”, detalhou Araújo o calendário de
ações da greve
O SINDIUTE iniciou o ano construindo
a GREVE GERAL em Fortaleza. Com a
pauta nacional em dois eixos: Não a Reforma da Previdência, Não a Reforma
Trabalhista e Não a Reforma do Ensino
e em Defesa do Piso, agregamos a pauta
da Campanha Salarial e a Revogação do
Decreto da Morte. Avante Camaradas!

ATAQUE

Especialistas alertam que
PEC 287 deve inviabilizar
aposentadorias

Texto: Vitor Nuzzi/RBA – Imagem: Jailton Garcia

"A guerra começou", como diz o economista Eduardo Fagnani, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “O que está em jogo no Brasil
não é um ajuste fiscal, é uma mudança
no modelo de sociedade”, afirmou, durante evento organizado pelo Dieese e
por nove centrais sindicais, que tentam unir forças para derrubar (como
defendem alguns) ou modificar (como
tentam outros) a PEC 287. Em comum,
todos refutam o argumento central do
governo Temer, que fala em necessidade de “reforma” para manter o sistema
viável.
Argumentos sempre usados de “déficit” ou “rombo” da Previdência são
falsos, diz Fagnani. “O déficit é a par-

te do governo que, embora prevista na
Constituição, não é contabilizada”, afirma. “Não há argumento para dizer que
o problema fiscal brasileiro é a Previdência. A estratégica do ajuste fiscal é
comprimir o gasto primário.” Já o gasto
financeiro, acrescenta, “deixa explodir”.
Ou seja: para combater a PEC, será preciso muita unidade e capacidade de articulação e pressão, diante de um Congresso francamente alinhado ao governo
e às reformas, incluindo a trabalhista.
Estimular a Previdência
Privada
O Dieese divulgou nota técnica com restrições severas ao projeto do governo,
cuja premissa básica é dificultar ou im-

pedir o acesso a benefícios – e reduzir
o valor para quem conseguir recebê-los.
Tornaria a aposentadoria integral uma
“utopia” e, em uma análise mais geral,
“favorece o aumento da vulnerabilidade
social, da pobreza e das desigualdades
no país”. O instituto também identifica
favorecimento: “Transparece ainda na
proposta um objetivo implícito de fragilizar a Previdência Social e estimular
a difusão de sistemas privados de previdência”.
Para obter a aposentadoria integral, pelas regras propostas na PEC, um trabalhador precisaria contribuir durante 49
anos. Uma façanha, se considerados fatores como rotatividade e informalidade
no mercado de trabalho brasileiro. Com
base em dados de 2014 da própria Previdência, segundo os quais cada trabalhador pagou em média 9,1 contribuições
naquele ano, o tempo aumenta consideravelmente: “Seria necessário esperar
64,6 anos, depois de iniciar a vida laboral, para completar o correspondente a
49 anos de contribuições”.
Suposição irrealista
O instituto destaca que a exposição de
motivos da PEC não traz explicação sobre a proposta de mudança do cálculo
do benefício. “Tudo indica que o raciocínio utilizado foi: subtrair a idade legal de
início de trabalho no Brasil (16 anos) da
idade mínima de aposentadoria proposta (65 anos) e fazer com que ao resultado
dessa diferença (49 anos) corresponda
à aposentadoria integral”, analisa. “A
suposição, totalmente irrealista para a
realidade brasileira, é que a pessoa trabalhadora contribuiu todos os meses,
ininterruptamente, no período entre os
16 e os 65 anos, sem nunca ter ficado
desempregada, inativa do ponto de vista econômico, na informalidade (isto é,
como autônoma sem contribuição previdenciária) ou na ilegalidade (contratada
sem carteira). A suposição do início do
período contributivo aos 16 anos tam-

bém desconsidera o princípio de que,
nessa idade, a pessoa ainda deveria estar em processo de escolarização e de
formação para o trabalho.”
Estabelecer a mesma idade para homens e mulheres na concessão da aposentadoria, como quer o governo, significa uma “mudança radical”, dizem
os pesquisadores. “A diferença de idades para homens e mulheres reconhece
um maior risco da mulher de se ausentar ou participar menos do mercado de
trabalho por força da divisão sexual do
trabalho ainda desigual.”
Está na PEC 287
• Para a concessão da aposentadoria,
será preciso ter pelo menos 65 anos de
idade e no mínimo 25 anos de contribuição. A aposentadoria por contribuição será extinta. Atualmente, no
regime geral, é necessário ter 65 anos
(homens) ou 60 anos (mulheres) e 15
anos de contribuição.
• Além do “pedágio”, eles teriam as regras de cálculo para a aposentadoria
já alteradas. Assim, em vez da média
de 80% dos maiores valores de contribuição, esse trabalhador receberia
o equivalente a 51% da média (desde julho de 1994) mais 1% por ano de
contribuição. Em um exemplo mais
repetido, teria de trabalhar durante 49 anos seguidos para conseguir a
aposentadoria integral. Em qualquer
caso, perde receita.
• O Dieese dá exemplos de uma professora da educação básica e de uma trabalhadora rural com 44 anos de idade
na data de promulgação da emenda
constitucional (caso a PEC seja aprovada). Nesse caso, elas não serão contempladas pela regra de transição e
terão de trabalhar 10 anos a mais: em
vez de 11, 21 anos. A proposta suprime
diferenças entre homens e mulheres
nos critérios de idade e tempo de contribuição.
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EXPLOSÃO SOCIAL

o fim da prEvidÊNcia social do brasil
70% dos idosos serão jogados na extrema pobreza
Texto: CUT Nacional - Imagem: TEIA DIGITAL

O QUE É, REALMENTE DINHEIRO MAL GASTO?

Há impostos que o povo paga que realmente são mal gastos e não revertem
em benefício algum para as pessoas e as famílias. Esses gastos, sim, deveriam ser criticados pela grande imprensa e pelos governos. Só com juros da
dívida pública, pagos aos bancos, o Brasil torrou R$ 502 bilhões em 2015,
mais do que com a Previdência. No mesmo ano, o governo deu um desconto
de R$ 100 bilhões de impostos para grandes empresários. Sem falar que existe no Brasil um outro instrumento que já tira dinheiro dos programas sociais
– como saúde, educação e previdência –, que é a chamada Desvinculação de
Receitas da União (DRU), que separa 30% do orçamento para que o governo
gaste como bem entender. Por que então, querem cortar o direito sagrado do
povo sofrido? Isso é um absurdo. Um crime.
EXISTE ROMBO NA PREVIDÊNCIA?

Mais uma mentira. A imprensa e o governo golpista fazem uma soma mal-intencionada, enganosa. Eles querem que você acredite que a Previdência é
somente o total de contribuições pagas pelos trabalhadores contra o total de
benefícios efetivamente repassados à população. Nada disso. A Constituição
prevê que Previdência faz parte de um sistema amplo conhecido como Seguridade Social – que inclui, além das aposentadorias, outro importante programa, o SUS (Sistema Único de Saúde). A Seguridade é sustentada ﬁnanceiramente por outros impostos e taxas. A soma de tudo isso faz a Previdência
ter as contas no azul.
COMO É NOS PAÍSES MAIS RICOS?
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A Previdência atende 90 milhões de
pessoas em todo o país, considerando
as famílias com média de três pessoas.
86% dos idosos brasileiros recebem aposentadorias e pensões. Se a Previdência
não existisse, esses idosos estariam nas
esquinas pedindo esmolas. Há estudos
que mostram que, sem a Previdência,
70% dos idosos estariam em condições
de extrema pobreza, e também haveria
mais 25 milhões de pessoas na pobreza,
ou seja, o sistema previdenciário junto
com a política de valorização do Salário
Mínimo é responsável por retirar essas
25 milhões de pessoas da pobreza. 62%
das pessoas que têm aposentadoria no
Brasil recebem o equivalente ao salário mínimo. O Temer já disse que quer
desvincular os dois, fazendo com que os
aposentados ganhem menos que o mínimo. Neste ponto, apesar de todas as
dificuldades, o Brasil tem uma situação
melhor do que muitos países da América Latina e do Caribe, onde a média de
idosos com cobertura previdenciária é
de 53%, mas ainda estamos num nível
inferior aos países desenvolvidos. Isso
deve nos orgulhar, porque não foi um

presente dado pelos governantes ou patrões: isso foi a luta dos trabalhadores e
trabalhadoras, que durante a elaboração
da Constituição de 1988, com a ajuda de
sindicatos e de movimentos sociais, convenceram os deputados a aprovar essa
legislação previdenciária. Só que Temer,
seus ministros de fachada e grande parte da imprensa ficam falando que isso
é um gasto excessivo, que o Brasil não
tem dinheiro para manter esse pouco
de dignidade para o povo. Isso é mentira. Nada mais injusto. A Previdência
é paga com a contribuição dos cidadãos
e cidadãs, e mais alguns impostos que
são vinculadas a ela. No total, a Previdência custa o equivalente a 8% do PIB
(Produto Interno Bruto, a soma total de
riquezas produzidas pelo Brasil a cada
ano). Isso significou, em 2015, um investimento social de R$ 480 bilhões. É
o maior programa social do Brasil, a melhor forma de retribuir os impostos e as
contribuições. Além disso, esse dinheiro
gera consumo e renda para todos - comércio, serviços e indústria.
Vamos nos preparar para ganhar no debate sobre a Previdência?

Nos países mais ricos, os direitos adquiridos - aqueles previstos em lei - são
preservados. Quando é preciso mudar, se a população vai ﬁcando mais velha
e há menos jovens no mercado de trabalho, as alterações são graduais, discutidas antes com a sociedade, e respeitam as regras para quem já está trabalhando. Na Alemanha, por exemplo, a idade mínima para aposentadoria
será aumentada, aos poucos, de 65 anos para 67 anos até 2029! Na França,
a idade mínima é de 60 anos para pessoas nascidas até 1º de julho de 1951. A
idade aumenta para 62 anos para quem é nascido depois de 1955.
Aqui, o Temer quer mudar tudo de uma hora para outra, de cima pra baixo,
sem falar sequer com o Congresso, e aumentando a idade mínima para 70
anos.
Devemos lembrar ainda que a vida de um alemão ou de um francês, nos dias
atuais, é relativamente mais suave do que a vida da maioria dos brasileiros.
Lá, todos que quiserem podem estudar em escolas públicas, ser cuidado em
hospitais públicos, começam a trabalhar mais tarde, moram em casas com
água e esgoto, têm metrô e ônibus pertinho de casa e outras vantagens que o
Brasil ainda não conquistou.
Assim mesmo, os governos demonstram mais respeito pela Previdência do
que o governo golpista do Brasil e seus asseclas na imprensa demonstram.
VAI HAVER UMA EXPLOSÃO NA APOSENTADORIA DOS RURAIS?

Outra mentira. Nos últimos anos, houve de fato um aumento de trabalhadores e trabalhadoras rurais que passaram a receber a aposentadoria. Sabe
por quê?
Porque eles foram orientados pelo governo Lula e Dilma a fazerem documentos – certidão de nascimento e RG - e a partir daí passaram a existir
formalmente. Ganharam então o direito de requerer aposentadoria. Nada
mais justo. Essa mudança merece aplausos de todo e quaisquer cidadãos e
cidadãs conscientes. Por outro lado, o número total de trabalhadores rurais
não vem aumentando, e por isso não haverá “explosão” de gastos previdenciários no campo e no setor agropecuário nos próximos anos.

NA LUTA
Vigília e reunião SINDIUTE
e Prefeitura de Fortaleza – 05/01/2016

Manifestação
no Paço Municipal – 12/02/2016

Passeata da greve –
16/02/2016
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O BRASILEIRO SE APOSENTA CEDO DEMAIS?

Outra mentira. Basta comparar o que acontece com o Brasil e outros países
do mundo. Veja o gráﬁco abaixo:

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AS APOSENTADORIAS
SÃO UMA CONQUISTA E UM DIREITO BÁSICO DOS
BRASILEIROS, DIGA NÃO À REFORMA DO TEMER.
#ForaTemer
Como ficam as novas regras previdenciárias especialmente em relação:

Não esqueçamos nunca que a expectativa de vida em muitos desses países é
maior do que a do Brasil.

5

No Brasil, é de 74 anos. Ou seja, num exercício livre baseado nesses números,
podemos concluir que a maioria dos brasileiros vai ter alguns meses de vida
para curtir a aposentadoria.
Já as mulheres brasileiras têm expectativa média de vida de 77,5 anos. Porém, trabalham mais que os homens, pois fazem jornada dupla – no trabalho
fora e nas tarefas domésticas. É muito injusto querer que elas trabalhem forçosamente até os 65 ou 70 anos. Além disso, as diferenças regionais são enormes. Um homem de Alagoas ou do Piauí tem expectativa de vida de apenas
66 anos. Pela proposta do Temer eles não vão se aposentar. As regras para se
aposentar no Brasil já são bastante rígidas. Homem tem de contribuir pelos
menos durante 35 anos, e as mulheres, 30 anos. Ou, caso contrário, existe a
aposentadoria por idade após os 65 anos para homens e 60 para mulheres
(para trabalhadores urbanos), e 60 anos para homens e 55 para mulheres
(trabalhadores rurais) – desde que a pessoa tenha contribuído durante 15
anos para a Previdência.

Assembleia Geral Sindiute –
18/02/2016

Ato de rua da greve
dos professores e funcionários –
19/02/2016

Carreata dos Professores –
21/02/2016

Panelaço na Câmara
Municipal de Fortaleza – 23/02/2016
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RETROCESSO

rEforma do ENsiNo mÉdio É aprovada No sENado
CNTE manterá ação junto ao STF para que seja julgada a ação direta de inconstitucionalidade
Texto: CNTE

o

plenário do Senado aprovou no
dia 08/02, o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 34, oriundo da Medida Provisória (MP) nº 746, que trata da
reforma do ensino médio apresentada
pelo governo ilegítimo de Michel Temer.
O texto aprovado pelo Senado, que segue para a sanção presidencial, é o
mesmo aprovado na Câmara dos Deputados, com exceção de um ajuste de re-

dação feito pelo relator no parágrafo 1º
do art. 24, que estabelece o prazo para
a implementação da jornada mínima de
1.000 horas anuais no ensino médio. O
projeto original previa a implementação
da nova jornada num prazo de cinco
anos a partir da publicação da Lei, mas
o Senado alterou o prazo para a partir
da publicação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

A tão propalada ajuda federal às escolas
de ensino médio integral rebaixa a política dos governos Lula e Dilma, pois não
é universal. Ao contrário, parece mais
um projeto piloto, na medida que poderá atender até 500 mil estudantes (cerca
de 6% do total das matrículas), desde
que haja recursos suficientes para tanto. Ou seja, a MP 746 está subordinada à
Emenda Constitucional 95, oriunda da
PEC 55 do ajuste fiscal.
Diante da concepção do ajuste fiscal, o
eixo central da reforma – para além do
ataque à profissionalização do magistério e ao currículo universal voltado à
formação integral dos estudantes – está
na privatização do ensino médio. A lei
permite que os sistemas públicos firmem parcerias, inclusive na modalidade a distância, com a iniciativa privada
para a oferta da parte diversificada do
currículo, em especial na modalidade de educação técnica-profissional. E
diante dessa perspectiva, o Estado reduz sua obrigatoriedade de oferta escolar aos conteúdos da BNCC, podendo
delegar aos empresários o restante da
formação, também por meio de repasses de verbas públicas para as escolas
privadas, subordinando novamente a
educação brasileira aos ditames das

PRESSÃO
NO TEMER!
VETO JÁ!
agências multilaterais, como o FMI e o
Banco Mundial.
Diante desse contexto, a CNTE manterá
ação junto ao STF para que seja julgada
a ação direta de inconstitucionalidade
nº 5604, que visa suspender os efeitos
da MP 746, mesmo depois de a mesma
ser convertida em lei. A referida ADI já
conta com parecer favorável da Procuradoria Geral da República, podendo,
assim, suspender no todo ou em parte
a futura lei que regerá o ensino médio
no país.
Além da mobilização pela suspensão
da lei, os trabalhadores em educação
acompanharão o desfecho do debate sobre a BNCC – a fim de impedir novos
retrocessos – para, em seguida, atuarem firmemente no processo de implementação da MP 746 nos estados. É
preciso impedir que essa escancarada
tentativa de privatização do ensino médio seja implementada.

CAOS NO IPM-SAÚDE
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prEfEiTo prEcariza, para privaTizar!
#OCUPA O IPM, O IPM É NOSSO!
Texto: CUT Nacional – Imagem: TEIA DIGITAL

Centenas de funcionários públicos municipais, que chegam na madrugada, sem garantia de serem atendidos para consultas e exames.

Vai ter luta, vai ter resistência, vai ter
greve! O SINDIUTE tem travado uma
luta política e jurídica para o nosso IPM
- Saúde, já realizamos vários atos e manifestações em frente ao IPM, também
denunciamos em Marcha pelas ruas de
Fortaleza. E a partir do dia 15/03, será
pauta da nossa greve geral.
O IPM - Saúde vem sendo precarizado
na gestão do Prefeito Roberto Cláudio.

Em 2013, a Prefeitura chegou a publicar
o edital de convocação para privatizar o
IPM, daí a cada dia um novo problema
atingia os servidores: Foram diminuindo os credenciados, o número de consultas, suspendendo atendimentos hospitalares e clínicos, por falta de pagamento,
e até a maternidade foi suspensa, servidoras desamparadas na hora do parto.
Em 2016 as dificuldades só aumentaram

com a adoção do sistema gerido pela empresa Haptech. Servidores denunciam a
restrição mensal no número de apenas
duas consultas por usuário (incluindo os
dependentes), a não autorização de exames e procedimentos cirúrgicos fundamentais para diagnóstico e tratamento
de doenças, além da suspensão do atendimento nos hospitais São Camilo e Uniclinic, sem a realização de novos convê-

nios com outros hospitais ou clínicas, e
agora o Hospital São Raimundo.
O IPM é nosso, vamos lutar por ele, ocupar o IPM. Será tarefa da greve, pois o
que o Prefeito Roberto Cláudio quer é
que façamos planos de saúde privados,
que em tempo de 20 anos de congelamento de salários, os que possuem, não
conseguirão pagar. A defesa do IPM é de
Todos!

Vigília com velas
a audiência – 25/02/2016

Assembleia Geral
do SINDIUTE – 26/02/2016

Audiência Pública sobre
o FUNDEF na Câmara Municipal –
03/03/2016

Audiência de Conciliação SINDIUTE
e Pref. de Fortaleza no
TJ do Ceará – 08/03/2016
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DECISÃO DO MEC

ROBERTO CLÁUDIO, PAGUE O PISO EM RESPEITO AOS PROFESSORES
Texto: SINDIUTE

O piso salarial dos professores terá
aumento de 7,64% este ano. O índice,
anunciado pelo Ministério da Educação na quinta-feira, 12/1, representa
incremento de 1,35% acima da inflação
acumulada de 2016 que foi de 6,29%,
de acordo com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (IPCA). Com o
aumento, o salário-base dos professores passa dos atuais R$ 2.135,64 para
R$ 2.298,80, sofrendo um reajustade
de 7,64%.
O reajuste saiu na portaria n° 31, de 12
de Janeiro de 2017, publicada na sexta-feira, 13 de janeiro de 2017.
Até a edição do jornal o prefeito Roberto Claudio não fez nenhum pronunciamento em relação ao cumprimento da
portaria do MEC e professores estarão
dia 8 de março em assembleia.
Veja o decréscimo dos índices desde
2008, ano que o Piso foi sancionado:

Durante a luta pelo Piso vários calotes e manobras sofremos, como: Incorporação de 30% da regência e o calote de seis meses ano passado. No entanto apesar dos governos a categoria organizada pelo SINDIUTE tem conseguido garantir o piso.

IGREJA

CNBB: A PEC 241 afronta a
Constituição Cidadã de 1988
Beneficia os detentores do capital financeiro em prejuízo do povo
Texto: CNBB

"Não fazer
os pobres
participar
dos próprios
bens é roubálos e tirarlhes a vida."
(São João
Crisóstomo,
século IV)

Ato contra o golpe
e a PLC 257 – 10/05/2016

O

Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil-CNBB, reunido em Brasília-DF,
dos dias 25 a 27 de outubro de 2016,
manifesta sua posição a respeito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241/2016, de autoria do Poder Executivo
que, após ter sido aprovada na Câmara
Federal, segue para tramitação no Senado Federal.
Apresentada como fórmula para alcançar o equilíbrio dos gastos públicos, a
PEC 241 limita, a partir de 2017, as despesas primárias do Estado – educação,
saúde, infraestrutura, segurança, funcionalismo e outros – criando um teto
para essas mesmas despesas, a ser aplicado nos próximos vinte anos. Significa,
na prática, que nenhum aumento real
de investimento nas áreas primárias
poderá ser feito durante duas décadas.
No entanto, ela não menciona nenhum
teto para despesas financeiras, como,

Curso de Formação - Escola
de Lideres do SINDIUTE – 21/05/2016

por exemplo, o pagamento dos juros da
dívida pública. Por que esse tratamento
diferenciado?
A PEC 241 é injusta e seletiva. Ela elege,
para pagar a conta do descontrole dos
gastos, os trabalhadores e os pobres, ou
seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais
sejam garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro,
quando não coloca teto para o pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e
não propõe auditar a dívida pública.
A PEC 241 supervaloriza o mercado em
detrimento do Estado. "O dinheiro deve
servir e não governar! " (EvangeliiGaudium, 58). Diante do risco de uma idolatria do mercado, a Doutrina Social da
Igreja ressalta o limite e a incapacidade
do mesmo em satisfazer as necessidades
humanas que, por sua natureza, não são
e não podem ser simples mercadorias
(cf. Compêndio da Doutrina Social da
Igreja, 349).
A PEC 241 afronta a Constituição Cidadã de 1988. Ao tratar dos artigos 198 e
212, que garantem um limite mínimo de
investimento nas áreas de saúde e educação, ela desconsidera a ordem constitucional. A partir de 2018, o montante
assegurado para estas áreas terá um
novo critério de correção que será a inflação e não mais a receita corrente líquida, como prescreve a Constituição
Federal.

Dia de Paralisação
contra o PL 257 – 15/06/2016

É possível reverter o caminho de aprovação dessa PEC, que precisa ser debatida de forma ampla e democrática. A
mobilização popular e a sociedade civil
organizada são fundamentais para superação da crise econômica e política.
Pesa, neste momento, sobre o Senado
Federal, a responsabilidade de dialogar
amplamente com a sociedade a respeito
das consequências da PEC 241.
A CNBB continuará acompanhando
esse processo, colocando-se à disposição para a busca de uma solução que
garanta o direito de todos e não onere os
mais pobres.
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, continue intercedendo pelo
povo brasileiro. Deus nos abençoe!
DOM SERGIO DA ROCHA
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB
DOM MURILO S. R.
KRIEGER, SCJ
Arcebispo de São Salvador da Bahia
Vice-Presidente da CNBB
DOM LEONARDO ULRICH
STEINER, OFM
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB"

Greve Nacional contra a PEC 55 –
25/11/216
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CORTES SOCIAIS

DA PEC DA MORTE AO DECRETO MACABRO
Os efeitos da PEC 55 chegam a Fortaleza mostrando a adesão de Roberto Cláudio ao golpismo
TEXTO: SINDIUTE IMAGEM: TEIA DIGITAL

C

om a aprovação da PEC 55, o orçamento destinado às despesas
primárias será corrigido apenas pela inflação durante vinte anos. Setores como
saúde e educação serão submetidos a
essa regra. Enquanto a dívida pública,
que em tese funcionaria como uma forma de complementar o financiamento
do Estado, segue acarretando em desvio

de recursos públicos em direção ao sistema financeiro. Totalmente na contramão
quando comparados aos países emergentes e desenvolvidos que aumentaram
seus investimentos em gastos sociais.
O Estado deixa de cobrar impostos da
parcela rica da sociedade e de investidores estrangeiros, e passa a pegar empréstimos com esses mesmos ricos a

juros exorbitantes. A partir de um determinado momento, o valor da dívida do
Estado em relação a esses empréstimos
é tão grande a ponto de comprometer o
valor da arrecadação dos impostos pagos
pelos não ricos (pobres e classe média).
E como solução para esse problema financeiro, o Estado anuncia cortes nos
investimentos sociais de setores, como

saúde e educação, que são sabidamente
subfinanciados e que oneram juntos cerca de 8℅ da arrecadação com tributos,
enquanto o serviço da dívida pública isoladamente nos custa cerca de 42℅.
O que nos causa indignação é o prefeito
Roberto Claudio tão rapidamente alinhar-se ao golpista Temer com os Decretos Macabros

Sindiute participa de ato pela
educação de qualidade em
Brasília – 29/06/2016

SINDIUTE em Brasília –
28 e 29/06/2016

Sindiute no Aeroporto de
Fortaleza pressionando os
deputados do Ceará – 08/08/2016

Assembleia Geral de
Prestação de Contas de 2015 –
26/08/2016
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INCONSTITUCIONALIDADE

audiÊNcia No sENado sobrE “lEi da mordaça” É suspENsa apÓs
proTEsTo
Na contramão dos objetivos da educação laica, democrática e libertadora
TEXTO: CNTE

IMAGEM: CNTE

a

cntE esteve presente na audiência pública realizada na manhã
desta quinta-feira (1/9), pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, no
Senado, que pretendia discutir o PL
867/15, mas foi encerrada após o relator, senador Cristovam Buarque (PPS-DF), ter sido chamado de “golpista” por
manifestantes presentes.
O PL 867/15, do deputado Izalci (PSDB-DF), pretende incluir na Lei de Diretrizes e Bases, o Programa Escola Sem

Partido e estipula a fixação, nas salas
de aula, dos "Deveres do Professor". O
projeto obriga os educadores a manterem a neutralidade política, ideológica
e religiosa na escola.
O professor Toni Reis, Representante
do Fórum Nacional de Educação, um
dos debatedores, afirmou que a lei torna o professor mero instrutor. Com a
aprovação dessa medida, voltaremos a
1960 na época da educação tecnológica.
“O professor tem sim que ter opinião, se

posicionar e debater, pois não há educação neutra”, afirmou.
De acordo com a Secretária Geral da
CNTE, Marta Vanelli, que estava na
audiência, a escola pública é um local
plural e democrático onde diferentes
concepções de mundo se encontram. “O
PL é um estímulo à censura, ao medo e
à falta de confiança entre os atores escolares. Esse projeto vai na contramão
dos objetivos da educação, que deve
ser laica, democrática, libertadora e de

qualidade socialmente referenciada”,
ressaltou.
Cristovam foi um dos 61 senadores que
votaram na quarta-feira (31/8) favorável ao impeachment da então presidente
da república Dilma Rousseff.
Além da Secretária Geral da CNTE,
estiveram presentes, Rosilene Correa
Lima, da diretoria executiva, além de
representantes do Sinpro-DF e da APP-Sindicato.

“LEI DA MORDAÇA”

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)

O Projeto de Lei (PL) 867/15, chamado informalmente de "Lei da Mordaça", que veta temas como sexualidade, religião e política nas escolas, vem
sendo repudiado por educadores de todo o Brasil, que apontam a iniciativa
parlamentar como uma tentativa de calar a voz e o pensamento crítico dos
professores em sala de aula, instituindo o patrulhamento ideológico, o cerceamento ao livre exercício profissional dos trabalhadores em educação.
O professor que desobedecer a lei está sujeito a sanções e penalidades previstas no Código de Ética e no regime jurídico dos servidores públicos. A
punição pode ser apenas uma advertência ou até a exoneração do servidor,
dependendo do julgamento.
Atualmente, ao menos nove estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo,
além do Distrito Federal e de diversos municípios, discutem projetos de lei
aos moldes do PL 867/15.
Alagoas foi o primeiro estado a adotar a tal política. O Projeto de Lei 7.800/16,
chamado de "Escola Livre", do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, foi promulgado e publicado no Diário Oficial do dia 10 de maio de 2016.

A CNTE ajuizou, no último dia 24 de agosto, no Supremo Tribunal Federal a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5580, contra a Lei 7.800/2016,
de Alagoas.
A CNTE aponta vício formal de iniciativa, uma vez que o projeto de lei foi
proposto por um deputado estadual quando deveria ser proposto pelo governador, por afetar o regime jurídico de servidor público e as atribuições da Secretaria de Educação. Alega, ainda, que a lei estabelece restrições à liberdade
de docência, “exigindo uma neutralidade política de impossível realização”.
Entre os preceitos constitucionais apontados como violados pela CNTE estão
o do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (artigo 206, inciso
III), o da competência da União para legislar sobre educação (artigo 24, inciso IX) e o da autonomia das universidades (artigo 207).
Liminarmente, a Confederação pede a suspensão dos efeitos da lei até o julgamento final da ação e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade formal e material.

VII Marcha dos Servidores Municipais –
16/09/2016

Eleições Sindiute
Apuração dos votos – 28/09/2016

Manifestação FUNDEF –
17/10/2016

SINDIUTE na Greve Geral
contra a PEC 55 – 11/11/2016
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CATÁSTROFE

Reforma trabalhista: para debater as proposições
Ataques frontais a conquistas históricas do movimento sindical pelos golpistas
TEXTO: DIAP

IMAGEM: TEIA DIGITAL

trabalho, terem as piores condições de
saúde e segurança no trabalho, realizarem as atividades de maior risco, sem
a necessária proteção, receberem salário menor do que os contratados diretamente, cumprirem jornadas maiores
do que os contratados diretamente,
receberem menos benefícios indiretos,
como planos de saúde, auxílio alimentação, capacitação, entre outros e sofrem
com maior rotatividade.

10

J

á há farto e robusto material de
referência para fazer o debate em
torno da reforma trabalhista proposta pelo governo Temer, nos termos do
PL 6.787/16, em tramitação na Câmara
dos Deputados. E também dos projetos
que tratam da terceirização de mão de
obra, um em discussão na Câmara (PL
4.302/98) e o outro no Senado (PLC
30/15).
A reforma trabalhista em questão funda-se na instituição do negociado sobre
o legislado, na terceirização geral da
mão de obra e na pejotização.
Assim, com base nas notas técnicas do
Ministério Público do Trabalho (MPT)
colocamos disponível alguns argumentos que podem nortear o debate em torno da contrarreforma trabalhista. Então vejamos:
Prevalência da negociação
sobre a legislação
É o ponto central do projeto. Embora,
pelo projeto, essa alteração seja pontual, nada garante ou assegura que a bancada patronal não vá querer ampliar a
mudança, de modo a tornar nula ou obsoleta a legislação trabalhista.
A legislação atual já prevê que negociação supere a ordem legal, desde que seja
para prever situações mais benéficas
aos trabalhadores. “A lei é o piso e os
instrumentos coletivos podem dispor
de situações que se configurem além do
mínimo previsto legalmente aos trabalhadores”. Assim, diz a NT, “conclui-se
que o único propósito”, de introduzir tal

comando no projeto, “é permitir a exclusão de direitos trabalhistas pela via
negocial”.
Terceirização
“Terceirização de atividade-fim é mera
intermediação de mão de obra, uma vez
que a tomadora [contratante] de serviços estará contratando, por meio de terceiros, trabalhadores que devem estar e
ela subordinados — o que implica aluguel de gente”, diz a NT.
“O trabalho não é mercadoria”, explicita princípio fundamental do direito internacional do trabalho, cuja afirmação
decorre do reconhecimento universal
de que o “trabalho é uma das características que distinguem o homem do
resto das criaturas, cuja atividade, relacionada com a manutenção da própria
vida, não se pode chamar trabalho. Somente o homem tem capacidade para o
trabalho e somente o homem o realiza
preenchendo ao mesmo tempo com o
trabalho a sua existência sobre a terra”.
“O princípio fundamental de direito internacional laboral de que o trabalho
não é mercadoria assenta-se, assim, nos
valores da dignidade da pessoa humana
e no valor social do trabalho”.
A “terceirização precariza as relações
de trabalho e causa prejuízos aos trabalhadores”, na medida que reduz direitos
e traz prejuízos à saúde e à segurança
dos trabalhadores, como demonstram
inúmeros estudos realizados, com destaque para o fato de os terceirizados
sofrerem 80% dos acidentes fatais de

Pejotização
A “pejotização”, diz a NT, é um dispositivo que considera a “pessoa física como
contratante, o texto incorre em erro lógico conceitual e nega a própria ideia de
empresa como organização dos meios
de produção”.
“O dispositivo que afasta o vínculo empregatício entre os sócios das empresas
prestadoras e a empresa contratante abre espaço para ‘pejotização’, com
a contratação de trabalhadores como
pessoas jurídicas, em fraude à relação
de emprego, expediente que além de
precarizar as relações de trabalho legítima a sonegação de impostos e contribuições sociais”.
Mantendo a pressão e a vigília contra
os ataques do governo aos direitos dos
trabalhadores e o desmonte do serviço
público no País, a Asfoc-SN alerta para
a tramitação de uma das mais perversas propostas feitas contra a população
brasileira: a PEC 241. Com base em Seminário realizado pelo Sindicato, apresentamos a seguir a análise do diretor
de Documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap), Antônio Augusto de Queiroz, sobre o assunto. Ele não tem dúvidas, caso
a PEC seja aprovada, as consequências
para o futuro do país serão “catastróficas”. O governo de Michel Temer encaminhou ao Congresso uma Proposta de
Emenda à Constituição – PEC 241/16,
que, se aprovada, terá o condão de alterar o papel do Estado brasileiro. Ela determina que a expansão do gasto público não-financeiro nos próximos 20 anos
não poderá ser superior à inflação. A
medida vem tramitando de forma atropelada e abrupta, sem um amplo debate
com a sociedade, como deveria ocorrer
com matéria de tamanho impacto social. Apontamos a seguir algumas dessas possíveis consequências para ilustrar a gravidade dessa proposta, que
atende integralmente aos interesses do
mercado financeiro.
Consequências
Limitação ou o direcionamento do papel do Estado apenas para garantir o
direito de propriedade, assegurar o
cumprimento de acordos e honrar os
compromissos com os credores das dívidas interna e externa, já que não poderá mais criar novos programas nem
ampliar investimentos.
1ª Retirada do controle do Poder Executivo, do Congresso e da sociedade
sobre o tamanho do orçamento, que
ficará automaticamente engessado por

20 anos, independentemente de haver
crescimento econômico ou aumento de
arrecadação.
2ª Acirramento do conflito distributivo, com os diversos setores da sociedade lutando para ver quem perde menos
com os cortes, considerando que a prioridade é economizar nas despesas de
custeio e investimento para assegurar o
pagamento dos encargos da dívida mobiliária.
3ª Desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação de serviços, com
uma forte reforma administrativa voltada à desvalorização dos servidores,
com corte de direitos e de reajustes,
além da proibição de novas contratações, mediante a vedação de novos concursos públicos nos próximos 20 anos.
4ª Inevitabilidade de uma reforma ou
ajuste com viés fiscal na seguridade
social e na educação, já que o congelamento não se sustenta sem um drástico
corte de despesas na previdência e assistência social, na saúde e na educação.
Impacto no salário mínimo,
Previdência e serviços públicos para a população
Precisamos entender que os impactos dessa
Emenda serão em todas as áreas. Se ela existisse desde 2006, o salário mínimo que hoje é
de R$ 880, seria de R$ 550, ou seja, não são
só os serviços públicos que ficam ameaçados,
todos os assalariados do país serão atingidos.
Pode parecer terrorismo, mas a verdade é
que o congelamento do gasto público obriga
o corte de direitos dos atuais beneficiários
para permitir o acesso a esses direitos de novas pessoas, afinal a população não para de
crescer, as pessoas preenchem os requisitos
para requerer aposentadoria, há demanda por
mais saúde e educação e isso só será possível
se houver aumento da despesa ou redução dos
benefícios de quem já vinha usufruindo desses
benefícios.
O raciocínio é simples. Se há um valor fixo,
que já está comprometido com uma despesa,
o atendimento a novos beneficiários só será
possível se o valor que atende aos atuais for
reduzido. Na previdência, por exemplo, existe
uma regra de reajuste que só continuará a ser
aplicada se não houver nenhuma nova aposentadoria.
Como novas aposentadorias surgirão, ou se
aumenta o valor (o que a PEC proíbe) ou se suprime o reajuste. A última hipótese, combinada com o corte de direitos, é que será colocada
em prática, segundo a visão do governo. O governo fez uma opção política de não aumentar
tributo dos mais ricos e economizar em cima
dos mais pobres.
Com a PEC 241, a prioridade é o pagamento da
dívida, já que essa não está sujeita a nenhum
tipo de congelamento. É simples assim. No
caso da previdência e da assistência social, o
maior programa de distribuição de renda do
planeta, que é responsável pela paz social no
Brasil, seu escopo teria sido reduzido drasticamente, não apenas para dificultar o acesso
a esses benefícios, mas também para desvincular suas prestações do salário mínimo, especialmente os benefícios assistenciais, cujo
valor seria próximo do pago aos beneficiários
do Bolsa-Família.
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TABELA SALARIAL (ATUAL): Núcleo de Atividades Especíﬁcas da Educação
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - JORNADA DE 40 HORAS/200 MENSAIS
TABELA SALARIAL DE FORTALEZA- PISO MEC
TABELA 2017 COM 7,64%

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

Referência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Médio
2.329,07
2.375,65
2.423,16
2.471,63
2.521,06
2.571,48
2.622,91
2.675,37
2.728,88
2.783,45
2.839,12
2.895,91
2.953,82
3.012,90
3.073,16
3.134,62
3.197,31
3.261,26
3.326,49
3.393,02
3.460,88
3.530,09
3.600,69
3.672,71
3.746,16
3.821,09
3.897,51
3.975,46
4.054,97
4.136,07
4.218,79
4.303,16

Nível de Classiﬁcação: Professor
Estágio de Carreira
Graduação Especialização
Mestrado
2.821,28
3.520,40
4.242,32
2.877,71
3.590,52
4.326,53
2.935,26
3.662,33
4.413,84
2.993,97
3.735,87
4.502,48
3.053,85
3.810,29
4.592,16
3.114,93
3.886,49
4.684,00
3.177,22
3.964,22
4.777,68
3.240,77
4.043,51
4.872,83
3.305,58
4.124,38
4.970,70
3.371,70
4.206,86
5.070,11
3.439,13
4.291,00
5.171,52
3.507,91
4.376,82
5.274,51
3.578,07
4.464,36
5.380,44
3.649,63
4.553,65
5.488,05
3.722,62
4.644,72
5.597,81
3.797,08
4.737,61
5.709,77
3.873,02
4.832,37
5.823,97
3.950,48
4.929,01
5.940,45
4.029,49
5.027,59
6.059,25
4.110,08
5.128,56
6.180,93
4.192,28
5.230,71
6.304,05
4.276,13
5.335,32
6.430,13
4.361,65
5.442,03
6.558,73
4.448,88
5.550,87
6.689,91
4.537,86
5.661,89
6.823,70
4.628,62
5.775,12
6.960,18
4.721,19
5.890,63
7.099,38
4.815,61
6.008,44
7.241,37
4.911,92
6.128,61
7.386,20
5.010,16
6.251,18
7.533,92
5.110,37
6.376,20
7.684,60
5.212,57
6.503,73
7.838,29

Doutorado
4.932,31
5.028,68
5.130,16
5.234,58
5.338,84
5.445,62
5.554,53
5.665,15
5.778,93
5.894,51
6.012,40
6.132,14
6.255,30
6.380,41
6.508,02
6.638,18
6.770,94
6.906,36
7.044,49
7.185,96
7.329,09
7.475,67
7.625,18
7.777,69
7.933,24
8.091,90
8.253,74
8.418,82
8.587,19
8.758,94
8.934,12
9.112,80
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