PAULO FREIRE:
EDUCAÇÃO PÚBLICA,
DEMOCRACIA E RESISTÊNCIA

CADERNO DE RESOLUÇÕES

PAULO FREIRE:
EDUCAÇÃO PÚBLICA,
DEMOCRACIA E RESISTÊNCIA

CADERNO DE RESOLUÇÕES

Direção Executiva da CNTE (Gestão 2014/2017)

Presidente
Roberto Franklin de Leão (SP)
Vice-Presidente
Milton Canuto de Almeida (AL)
Secretário de Finanças
Antonio de Lisboa Amancio Vale (DF)
Secretária Geral
Marta Vanelli (SC)
Secretária de Relações Internacionais
Fátima Aparecida da Silva (MS)
Secretário de Assuntos Educacionais
Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho (PE)
Secretário de Imprensa e Divulgação
Joel de Almeida Santos (SE)
Secretário de Política Sindical (licenciado)
Rui Oliveira (BA)
Secretário de Formação (licenciado)
Gilmar Soares Ferreira (MT)
Secretária de Organização
Marilda de Abreu Araújo (MG)
Secretário de Políticas Sociais
Antonio Marcos Rodrigues Gonçalves (PR)
Secretária de Relações de Gênero
Isis Tavares Neves (AM)
Secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários
Joaquim Juscelino Linhares Cunha (CE)
Secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos
Francisco de Assis Silva (RN)
Secretária de Saúde dos(as) Trabalhadores(as) em Educação
Francisca Pereira da Rocha Seixas (SP)
Secretária de Assuntos Municipais
Selene Barboza Michielin Rodrigues (RS)
Secretário de Direitos Humanos
José Carlos Bueno do Prado - Zezinho (SP)
Secretário de Funcionários
Edmilson Ramos Camargos (DF)
Secretária de Combate ao Racismo
Iêda Leal de Souza (GO)
Secretária Executiva
Claudir Mata Magalhães de Sales (RO)
Secretário Executivo
Marco Antonio Soares (SP)
Secretário Executivo
Cleiton Gomes da Silva (SP)

Secretária Executiva
Maria Madalena Alexandre Alcântara (ES)
Secretária Executiva
Paulina Pereira Silva de Almeida (PI)
Secretário Executivo
Alvisio Jacó Ely (SC)
Secretária Executiva
Rosana Souza do Nascimento (AC)
Secretária Executiva
Candida Beatriz Rossetto (RS)
Secretário Executivo
José Valdivino de Moraes (PR)
Secretária Executiva
Lirani Maria Franco (PR)
Secretária Executiva
Berenice D’Arc Jacinto (DF)
Secretário Executivo (licenciado)
Antonio Júlio Gomes Pinheiro (MA)
Coordenador do Despe
Mário Sérgio Ferreira de Souza (PR)
Suplentes
Beatriz da Silva Cerqueira (MG)
Carlos Lima Furtado (TO)
Elson Simões de Paiva (RJ)
João Alexandrino de Oliveira (PE)
Maria da Penha Araújo (João Pessoa/PB)
Marilene dos Santos Betros (BA)
Miguel Salustiano de Lima (RN)
Nelson Luis Gimenes Galvão (São Paulo/SP)
Rosilene Correa Lima SINPRO (DF)
Ruth Oliveira Tavares Brochado (DF)
Suzane Barros Acosta (Rio Grande/RS)
Veroni Salete Del’Re (PR)
Conselho Fiscal - Titulares
José Teixeira da Silva (RN)
Ana Cristina Fonseca Guilherme da Silva (CE)
Flávio Bezerra da Silva (RR)
Antonia Benedita Pereira Costa (MA)
Gilberto Cruz Araujo (PB)
Conselho Fiscal - Suplentes
Rosimar do Prado Carvalho (MG)
João Correia da Silva (PI)
João Marcos de Lima (SP)

CNTE
SDS, Ed. Venâncio III, Salas 101/106, Asa Sul, CEP 70393-900, Brasília-DF, Brasil.
Telefone: + 55 (61) 3225.1003 Fax: + 55 (61) 3225.2685
E-mail: cnte@cnte.org.br » www.cnte.org.br

Caderno

de

Resoluções »

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO...................................................................................................................................................... 7
RESOLUÇÕES DO MOVIMENTO SOCIALISTA
Por uma CNTE de luta, independente, democrática: em defesa da escola pública!................................................ 9
RESOLUÇÕES DA ARTICULAÇÃO DE ESQUERDA SINDICAL................................................................. 23
RESOLUÇÕES DA CUT PODE MAIS.................................................................................................................. 39
RESOLUÇÕES DA CORRENTE “O TRABALHO”
Em defesa da CNTE CUTista e de luta....................................................................................................................45
RESOLUÇÕES DA CORRENTE PROLETÁRIA NA EDUCAÇÃO
Unidade na luta de classes.........................................................................................................................................55
RESOLUÇÕES DA CSP CONLUTAS................................................................................................................... 65
RESOLUÇÕES DA ARTICULAÇÃO SINDICAL
Fortalecendo a luta democrática e plural da CNTE em defesa da educação pública de qualidade social,
dos direitos da classe trabalhadora e contra o golpe! ..............................................................................................79
RESOLUÇÕES DO MOVIMENTO DE LUTA SOCIALISTA - MLS
Coragem para lutar e vencer........................................................................................................................................101
RESOLUÇÕES DA CAUSA OPERÁRIA
Educadores em luta contra o golpe......................................................................................................................... 111
RESOLUÇÕES DA CUT SOCIALISTA DEMOCRÁTICA - CSD
Construindo a CNTE de luta e socialista................................................................................................................ 119
RESOLUCÕES DA INTERSINDICAL................................................................................................................141
RESOLUCÕES DA CTB.......................................................................................................................................153
ESTATUTO DA CNTE...........................................................................................................................................167

33o Congresso Nacional

dos

Trabalhadores

em

Educação

5

Caderno

de

Resoluções »

APRESENTAÇÃO

O golpe no Brasil que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, eleita por 54,5 milhões de
votos, em 2014, foi comandado pelas elites econômica e política com os objetivos de retomar o
poder após quatro sucessivas derrotas nas urnas e de cortar direitos sociais e da classe trabalhadora.
A mídia monopolista e golpista foi decisiva em manipular a sociedade, e o Poder Judiciário
se mostrou no mínimo complacente em acatar teses que não comprovaram qualquer crime de
responsabilidade da presidenta eleita democraticamente.
A interferência norte-americana através de ações de Estado e de empresas multinacionais
– sobretudo do setor de petróleo – foi decisiva para a consolidação do golpe no Brasil e para
realinhar nosso país e o continente latino-americano às políticas neoliberais, depois de uma
exitosa experiência de pouco mais de uma década de inclusão social, que precisa ser retomada
com mais profundidade.
Já as reformas neoliberais do governo ilegítimo de Michel Temer conduzem o Brasil a
retrocessos históricos que remontam ao século XIX, em especial com a aniquilação de direitos
dos/as trabalhadores/as.
E é papel do movimento sindical, em especial dos/as trabalhadores/as em educação –
vanguarda na luta em defesa da democracia e dos direitos sociais e trabalhistas – lutar contra a
pauta de retrocessos, a qual inclui extensa agenda privatista na educação e em outras políticas
sociais, como a Previdência Social.
A CNTE, amparada nas tradições democrática, plural e independente que regem suas
lutas, apresenta o Caderno de Resoluções de seu 33º Congresso Nacional – em homenagem
ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire – com contribuições de 12 forças políticas que
integram a base da categoria.
A ampla participação de diferentes setores do sindicalismo educacional no debate do 33º
Congresso da CNTE, demonstra o compromisso de nossa categoria em lutar contra o golpe no país
e contra os retrocessos sociais que atingem as políticas educacionais e os direitos de professores,
especialistas e funcionários da educação.
A Diretoria Executiva da CNTE agradece as importantes contribuições contidas neste
Caderno, e tem a certeza de que nossa Entidade saíra fortalecida e unida para lutar contra os
retrocessos instalados no Brasil e na América Latina.
Desejamos, a todos e todas, profícuos debates e muita disposição para a luta.
Diretoria Executiva da CNTE
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RESOLUÇÕES DO MOVIMENTO SOCIALISTA
Por uma CNTE de luta, independente, democrática: em defesa da escola pública!

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL
5. a

realmente o estado está falido e não pode responder as suas

No momento atual o sistema capitalista vive em uma

6. a profunda crise, no entanto ele sempre encontra mecanismos

necessidades. Por isso, os serviços prestados por ele estão
com baixa qualidade.

7. a para garantir a sua sobrevivência. Para continuar garantindo

As nações mais poderosas, que estão no G 20, não

8. a a produção sem a diminuição de lucros por parte da

tem alternativa para atual crise econômica internacional.

9. a burguesia internacional ele trabalha para diminuir os custos

Os governos que tentam resistir a essa agenda opressora

10. a da produção, precarizando a mão de obra e pagando o

são simplesmente retirados do poder, por meio dos próprios

menor preço possível na matéria prima. Historicamente

aparelhos do estado, judiciário e legislativo ou através de

12. a esse sistema tem demonstrado, que ele sobrevive por meio

conflitos locais patrocinados por essas potências, para que

13. a de ciclos econômicos, períodos de crise e períodos fartura,

estas possam se apropriar de suas riquezas, garantindo o

14. f

que a partir de sua lógica é natural, pois em momentos

fornecimento de matéria prima para sua industrias a preços

15. f

que não há guerra nos centros produtivos, ocorre um

irrisórios e impor suas agendas privatistas.

16. f

acúmulo de produção ou superprodução e a consequência

Algumas iniciativas para barrar esses ataques têm

17. f

desse fenômeno é a crise. O sistema capitalista é muito

sido positivas como os espaços do MERCOSUL (Mercado

18. f

competente em produzir, mas não consegue distribuir

Comum do Sul), a UNASUL (União de Nações do Sul),

19. f

essa produção. A manutenção se dá destruindo o setor

a CELAC (Comunidade de Estados Latino-americanos

20. f

produtivo com guerra, mas esse mecanismo hoje não é

e Caribenho), BRICS, mecanismo intergovernamental

21. f

possível dado as condições objetivas, ou retirando direitos

que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

22. f

dos trabalhadores, reduzindo e precarizando os postos de

Porém existe muitos desafios para que esses organismos

23. f

trabalho e intervindo politicamente nos estados nacionais

possam agir. Os estados nacionais que fazem parte desses

24. f

dominando seus aparelhos, levando-os a falências com o

mecanismos não possuem um grande poder bélico para

25. f

pagamento de juros ao sistema financeiro e a dependência

se contrapor as grandes potências. Não tem um grande

26.

econômica para os países centrais.

parque tecnológico industrial desenvolvido ao ponto de ser

11.

27. f

O reflexo desse cenário para a classe trabalhadora

independentes, baseiam-se principalmente na exportação

28. f

é que as lutas ficam cada vez mais duras e ocorre a perda

de commodites e apresentam vários problemas internos

29. f

de direitos em diversas as áreas, principalmente nas que as

como, grande fluxo migratório, conflitos locais por vários

30. f

populações mais necessitam. Para garantir a implementação

motivos, religiosos, étnicos etc.

31. f

dessas políticas os estados nacionais utilizam cada vez

Para a classe trabalhadora a correlação de forças neste

32. f

forte os seus aparelhos repressores para atacar aqueles

cenário internacional é desfavorável nesse momento. Pois

33. f

trabalhadores que vão para as ruas exigir a manutenção de

há um enorme avanço do conservadorismo a nível global,

34.

seus direitos. Assim, ocorre a violação dos direitos humanos

exemplificando pelo número de adeptos na campanha de

35. f

e uma perseguição aos movimentos reivindicatórios. Outro

Donald Trump nas eleições americanas, pelo aumento de

36. f

fenômeno notado nesse contexto é o silêncio e a acomodação

governos e de parlamentares conservadores no planeta.

37. f

de uma grande parte da classe trabalhadora, que é acuada e

Para a classe trabalhadora avançar nesse cenário os

38. f

manipulada pelos meios de comunicação, fazendo inclusive

partidos progressistas, os movimentos sociais e os sindicatos

39. f

que estas se sintam culpadas pela crise e acreditem, que

devem intensificar seus trabalhos na base, com um programa
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1. a que combata esse atual modelo capitalista garantindo

no agronegócio, ocorre à desindustrialização. Com a queda

2. a a dignidade humana e retomando todos os direitos dos

nessa atividade econômica, vem o desemprego, perdas

3. a trabalhadores. A organização deve envolver principalmente

salariais, privatizações e encolhimento do PIB.

4. a a juventude, os imigrantes, os/as trabalhadores/as informais.

Portanto, faz sentido o que vem ocorrendo no

5. a Pois, sem essa unificação e o envolvimento de todos/as será

Brasil, apesar de ser a 9ª economia mundial, com imensas

6. a difícil reverter essa situação imposta pelos donos do capital.

potencialidades e abundante em recursos naturais, tais

7. a

como: a maior reserva mundial de nióbio; maior reserva

8. a CONJUNTURA NACIONAL

mundial em petróleo; a maior reserva mundial em água

9. a

Vivemos um momento histórico totalmente

doce; maior extensão de terras agricultáveis do mundo; o

10. a desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras. O

clima favorável; o grande potencial energético, industrial,

11.

comercial e diversas outras riquezas minerais, biológicas,

processo de Impeachment contra a presidenta Dilma foi

12. a um verdadeiro golpe da elite econômica, política do país
13. a contra a maioria da população que necessita de um Estado

humanas e culturais.
A crise social se alastra através do desemprego, da

14. f

como indutor de políticas sociais. O golpe trouxe consigo

violência urbana e rural, a má distribuição de renda e de

15. f

um novo Modelo de Estado, organizado a partir dos grandes

terras, entre outras são as responsáveis. A crise política

16. f

interesses econômicos do país. Com o golpe, assumiram

também está ligada às questões econômica, pois para

17. f

o poder representantes das velhas oligarquias políticas e

sustentar essa crise econômica, que beneficia alguns, a

18. f

econômicas do país.

política brasileira faz concessões ao capital financeiro,

19. f

Apesar da ampliação das políticas sociais no governo

elevando os juros sem justificativa técnica ou econômica.

20. f

Lula e Dilma e de vários acertos, há de se reconhecer os

Com a elevação dos juros dos bancos, ou seja, abusando na

21. f

erros das gestões petistas no governo federal, que de certa

utilização de mecanismos financeiros tais como as operações

22. f

forma contribuíram para o momento atual que vive o

compromissadas, faz a defesa do retorno da CPMF com a

23. f

povo brasileiro. As reformas estruturais tão reivindicadas

justificativa do déficit da previdência, a elevação da DRU

24. f

pelos movimentos sociais não foram implantadas. Não

de 20% para 30%, defende a independência do Banco

25. f

foram realizadas as reformas política, da mídia, a agrária e

Central (PEC 43/15).

26.

tributária. Além do mais, setores do governo foram seduzidos

Sem contar que o Banco Central tem sido sempre

27. f

pelas velhas formas de financiamento de campanhas

comandado por banqueiros, defensores do setor privado.

28. f

eleitorais (assim como a maioria dos partidos brasileiros),

Este emite títulos da dívida externa, propõe o PLP 257/16,

29. f

estabelecendo assim, uma relação de dependência com o

que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao

30. f

poder econômico.

Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio

31. f

A crise brasileira alardeada aos quatro cantos do

fiscal, editam as medidas provisórias 726/16 ( que altera

32. f

país se alimenta da crise internacional, pois ocorre uma

e revoga dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio

33. f

crise econômica, política, social e ambiental. A crise

de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência

34.

econômica é uma crise seletiva. Pois, ela atinge parte do

da República e dos Ministérios), e a 727/16, que Cria o

35. f

sistema econômico, pelas deficiências que historicamente

Programa de Parcerias de Investimentos - PPI e dá outras

36. f

alguns setores têm essas por vontade política nunca foram

providências, PLS 204/16, que Dispõe sobre a cessão de

37. f

desenvolvidas, para que o capital fosse concentrado nas

direitos creditórios originados de créditos tributários e não

38. f

mãos de poucas pessoas e essas a utilizassem em seu

tributários dos entes da Federação. Não menos importante

39. f

beneficio. Por isso, além de ocorrer maiores investimentos

e que influenciam vários setores foi a aprovação do PLS
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1. a 131/1, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de

acontece com o aval dos poderes do estado, executivo,

2. a 2010 e que estabelece a participação mínima da Petrobras

legislativo e judiciário. Sendo que o judiciário toma lugar

3. a no consórcio de exploração do pré-sal e a obrigatoriedade

simbolicamente nesse momento histórico das forças

4. a de que ela seja responsável pela “condução e execução,

armadas. Por isso, a tarefa mais urgente dos lutadores

5. a direta ou indireta, de todas as atividades de exploração,

nesse momento é defender a democracia impedindo que

6. a avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das

as várias leis aprovadas sejam de fato implementadas tais

7. a instalações de exploração e produção”.

como a lei do antiterrorismo, a PEC 241, que Altera o Ato

8. a

Quando essa desigualdade econômica está ameaçada

das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir

9. a é que ocorre um golpe, uma sabotagem na democracia,

o Novo Regime Fiscal. Necessitamos construir uma nova

10. a onde se utilizam de todos os aparelhos do estado para que

plataforma distributiva e democratizar a imprensa no Brasil.

11.

devolvam ao Brasil a desigualdade econômica para que a

12. a reconcentração de renda não seja ameaçada para alguns.

Está em curso um golpe sobre os direitos dos

13. a Os governos anteriores de Lula e Dilma, com algumas

trabalhadores (as) brasileiros (as)

14. f

semelhanças aos governos de Getulio Vargas e Jango, mas

Com a instalação do governo de Temer criou-se um

15. f

que fez acordo com parte da burguesia e optou por algumas

clima hostil ao funcionalismo público. O governo federal,

16. f

políticas distributivas, valorização do salário mínimo e

e a maioria dos governadores querem jogar suas crises

17. f

acesso a educação. A grande parte dessa burguesia nacional

financeiras em cima dos servidores públicos. Esta não é

18. f

colonial, subserviente dos interesses internacionais, não foi

a primeira vez que isto acontece. Uma das premissas do

19. f

atendida e assim vão para as ruas auxiliados e apoiados pela

neoliberalismo adotado por governantes há anos atrás era

20. f

grande mídia que não é democrática, pois não foi feita a

a redução do estado, através do congelamento de salários e

21. f

reforma da comunicação no Brasil, ela é comprada e sempre

sucateamento das carreiras do funcionalismo público. Nem

22. f

foi conservadora. Por outro lado, no Brasil diferente de

bem assumiu Temer reuniu uma ampla base parlamentar

23. f

outros países não se optou pela distribuição de renda pelos

para aprovar um conjunto de medidas nefastas ao servidor e

24. f

aparelhos estatais e não ocorreu uma politização na classe

a sociedade em geral. Estas medidas são exigidas pela elite

25. f

trabalhadora e leva os a pensar que toda melhoria de vida

econômica nacional e internacional. Entre estas:

26.

que obtiveram nos últimos anos foi graças ao seu trabalho e

1.PL 257. Este Projeto condiciona a renegociação

27. f

esforço próprio e não a políticas emancipatórias de estado.

das dívidas dos estados com a União à adoção de medidas

28. f

Assim o conservadorismo toma conta da classe

de ajuste fiscal a serem adotadas pelos estados. O projeto

29. f

trabalhadora, que não se posiciona nem contra nem a

inicial era bem pior, pois proibia os Estados de concederem

30. f

favor, caracterizado pela ausência desses nas manifestações

qualquer tipo de vantagens ou reajuste salarial para o

31. f

tanto contra ou a favor do impeachment. Diante desse

funcionalismo, e determinava a ampliação da contribuição

32. f

cenário é que ocorreu o golpe para resolver o problema

previdenciária para 14%. A pressão dos sindicatos fez o

33. f

do capitalismo nacional, que querem drenar o capital

governo recuar em alguns pontos. O PL foi aprovado na

34.

dos pobres para os ricos através do realinhamento do

Câmara Federal.

35. f

Brasil com as políticas internacionais, principalmente

2.PEC 241 – Talvez este seja a pior projeto do

36. f

dos EUA, para que isso ocorra deve diminuir a massa

governo Temer. A Proposta de Emenda Complementar

37. f

salarial dos trabalhadores. Aí se justificam as diversas

propõe limitar pelos próximos 20 anos os aumentos dos

38. f

reformas propostas, como a previdenciária e trabalhista,

gastos públicos. Estes aumentos serão limitados ao índice

39. f

brindando os estados das políticas distributivas. Tudo isso

inflacionário do ano interior. Se aprovada, todas as novas
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1. a despesas do ano, como reajuste salarial, pagamento de

trabalhadores no campo da legislação. Pretendem fazer isto,

2. a avanços de carreira, novos programas, investimentos,

sem alterar a CLT. Querem aprovar uma Lei que garanta

3. a reformas, entre outras ficarão limitadas ao percentual da

que as negociações entre patrões e empregados tenham mais

4. a inflação do ano interior. As carreiras dos servidores irão por

poder do que a legislação. É a tese do negociado acima do

5. a água abaixo. Piso – Assim por exemplo, o reajuste anual

legislado. Assim, se em uma empresa, sob a pressão de

6. a do Piso do Piso do Magistério, que é, atualmente uma das

demissão, os empregados “acordarem” com o patrão de

7. a poucas políticas de valorização dos professores terá um

abrirem mão do 13ª° Salário não poderão depois fazer o

8. a reajuste anual sempre inferior ao da inflação.

questionamento na justiça O mesmo poderá acontecer com

9. a

Menos dinheiro para saúde e educação – Além do

a jornada de trabalho, férias e até redução de salários. Será

10. a arrocho aos servidores, não haverá aumento de recursos

inaugurado um tempo de barbárie para os trabalhadores e

11.

trabalhadoras.

para as políticas sociais como saúde e educação. De acordo

12. a com estudos, se a medida já estivesse em vigor desde 2010,
13. a o país teria deixado de investir mais de R$ 73,7 bilhões na

POLÍTICA EDUCACIONAL

14. f

área da educação. Ao se projetar para 2025, a alteração

Combater o golpe contra a educação brasileira é

15. f

representaria perda de R$ 58,9 bilhões no período.

uma tarefa mais que necessária.

16. f

3.PL 4.567/16 - O PL já aprovado na Câmara Federal,

Ao longo da história brasileira, o direito à

17. f

tem como origem o (PL 131/15) apresentado no Senado pelo

educação de qualidade sempre foi um privilégio das

18. f

Senador José Serra. Ele retira da Petrobrás a exclusividade

classes economicamente dominantes. A democratização

19. f

da exploração do Pré-Sal. Os recursos oriundos do pré-sal

do acesso à educação é ainda muito recente em nosso

20. f

são hoje a principal fonte para a ampliação dos investimentos

país. Tem como marco, a atuação dos movimentos pela

21. f

em educação. Sem estes, não há como implementar as metas

democratização política do país na década de 80 e pela

22. f

do Plano Nacional de Educação. Inclusive a Meta que

ampliação das políticas sociais no estado brasileiro nas áreas

23. f

estabelece a equiparação do salário dos professores com

da educação, saúde, moradia, justiça social, entre outros.

24. f

as demais carreiras de ensino superior.

Boa parte destas reivindicações foi consolidada com a

25. f
26.

4.REFORMA DA PREVIDÊNCIA – UM GOLPE
CONTRA TODA NOSSA CATEGORIA

promulgação da Constituição Brasileira de 1988. De lá para
cá, os movimentos ligados à defesa da educação pública

27. f

O governo não apresentou ainda um Projeto de Lei

têm atuado para fazer valer os ditames constitucionais na

28. f

para a aprovação do Congresso Nacional. Mas algumas

perspectiva da construção de uma educação pública de

29. f

medidas já estão sendo anunciadas, entre elas: ampliação da

qualidade, a fim de garantir o direito à educação àqueles que

30. f

idade mínima para aposentadoria 65 ou 70 anos, aumento do

historicamente tiveram negado o acesso ao conhecimento

31. f

tempo de contribuição, aplicação de uma regra de transição

sistematizado na escola.

32. f

para quem tem mais de 50 anos, redução do valor das

As entidades filiadas à CNTE e outras instituições

33. f

pensões, mudança nos critérios de aposentadoria especial, e

e movimentos ligados à defesa da escola pública têm

34.

o fim da redução de 05 anos para a aposentadoria da mulher

nas últimas décadas, através de fóruns, conferências,

35. f

5.Reforma Trabalhista – A pedido da Fiesp, um dos

seminários e congressos, construído uma plataforma sólida

36. f

braços financeiros da campanha do Impeachment, o governo

de fortalecimento da educação pública brasileira, em que se

37. f

Temer pretende encaminhar uma reforma trabalhista

destacam a democratização do acesso à escola, a qualidade

38. f

ainda este ano para o Congresso Nacional. Está será um

dos processos de ensino e aprendizagem, a formação e a

39. f

ataque brutal à CLT, que hoje é a principal proteção dos

valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação,
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1. a a gestão democrática, o financiamento público e o respeito

verdadeiro golpe. A PEC 241, do governo Temer, limita

2. a à diversidade, entre outros. Boa parte desta plataforma

os recursos para a educação por um período de 20 anos. Fora

3. a política ganhou espaço, mesmo com algumas contradições,

isso, o Pré-Sal, uma das principais fontes para a ampliação

4. a durante os mandatos de Lula e Dilma. Foi neste período que

dos investimentos em educação, está sendo entregue ao

5. a conquistamos o Piso Salarial Profissional Nacional para os

capital privado. Para coordenar este processo de precarização

6. a professores (as), as cotas para ingresso no ensino superior,

do ensino, Temer indicou Mendonça Filho para o Ministério

7. a a ampliação da oferta na educação infantil, a ampliação do

da Educação, um dos líderes do Partido dos Democratas

8. a financiamento da educação básica, um programa nacional de

(DEM). Essa é uma evidente demonstração do retrocesso

9. a formação inicial de professores, a instituição de um grande

que a política educacional brasileira terá no próximo

10. a número de novas universidades, e a aprovação do Plano

período. O DEM, partido do qual Mendonça Filho é um

11.

Nacional de Educação, em 2014. Neste período também

dos expoentes, sempre votou contra os direitos trabalhistas

12. a conquistamos a inclusão de demandas dos movimentos

e sociais. Ingressou no Supremo Tribunal Federal contra as

13. a sociais, como por exemplo a inclusão de história e cultura

cotas e contra a titulação das terras quilombolas e indígenas.

14. f

O DEM tem em seu DNA uma contrariedade às políticas

afro-brasileiras e indígenas no currículo escolar.

15. f

Há que se considerar que esses avanços para a

sociais e às reivindicações populares. Mendonça Filho,

16. f

educação brasileira se deram muitas vezes em uma relação

quando governador de Pernambuco, implantou algumas

17. f

de conflitos entre o governo e as entidades de defesa da

escolas de tempo integral em parceria com o empresariado.

18. f

educação pública. Os avanços conquistados neste período,

Como deputado federal, votou a favor das terceirizações,

19. f

embora importantíssimos, foram insuficientes para dar

a favor da redução da maioridade penal e, ainda, a favor

20. f

um salto substantivo na qualidade da educação pública

do financiamento empresarial das campanhas eleitorais.

21. f

brasileira. O Plano Nacional de Educação, aprovado e

Temer já garantiu aos governadores aliados que

22. f

sancionado pelo governo federal após a realização das

pretende alterar a Lei do Piso Nacional dos Professores.

23. f

Conaes, seguramente representava este salto de qualidade

No lugar do PSPN, vem aí a política de bônus, conhecida

24. f

em nossa política educacional. No entanto, esta perspectiva

também como meritocracia, já implementada no estado de

25. f

de futuro foi duramente quebrada com o modelo de estado

São Paulo. Esta política, ao invés de ampliar os investimentos

26.

adotado no país, no pós-impeachment da presidenta

na política educacional, prefere culpabilizar os educadores

27. f

Dilma. O golpe das elites brasileiras trouxe uma realidade

por todos os males da área. Para implantar tais medidas o

28. f

totalmente adversa para as políticas educacionais. O grupo

governo Temer deve contar com o apoio do CONSED e

29. f

comandado por Temer tem anunciado uma série de medidas

do Conselho Nacional de Educação, ambos presididos pelo

30. f

de desmontes que trarão prejuízos irreparáveis. Estão

atual Secretário de Educação de Santa Catarina, Eduardo

31. f

sob ataques o Plano Nacional da Educação, o PSPN, a

Deschamps, considerado pelos trabalhadores e trabalhadoras

32. f

carreira dos trabalhadores em educação, o financiamento

em educação daquele Estado como mais um inimigo da

33. f

da educação e, consequentemente, a educação pública

educação. Desta forma é fundamental que a CNTE e

34.

brasileira em sua totalidade. A Medida Provisória 746,

entidades filiadas estabeleçam o mais rápido possível um

35. f

que motivou ocupação de quase mil escolas no estado

diálogo com o conjunto de sindicatos, os movimentos

36. f

do Paraná e inúmeras outras pelo país, é um exemplo das

sociais e a sociedade em geral sobre os perigos que atravessa

37. f

políticas de precarização da oferta de ensino do governo

a educação brasileira. A luta por uma educação pública

38. f

ilegítimo de Temer.

de qualidade deve ser uma bandeira de toda a sociedade,

39. f

A política educacional brasileira atravessa um
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MP do Ensino Médio – Reforma ou Demolição - A

de pura falácia. Foi uma tentativa de criar uma propaganda

2. a MP 746 de Temer é mais um golpe na educação brasileira.

que abrisse caminho ao desmonte, mas não se sustenta. O

3. a Isso justifica o processo de mobilização de setores da

artigo 5º da malfadada Medida Provisória, prevê o repasse

4. a sociedade contra a Medida. No Paraná, por exemplo, quase

de recursos pelo período máximo de quatro anos, contado

5. a mil escolas foram ocupadas por estudantes, em sua maioria

da data do início de sua implementação. Estão brincando?

6. a de ensino médio, em protesto contra a proposta de Reforma

E depois dos quatro anos, o que faz a escola com seu

7. a do Ensino Médio do governo Temer. Proposta carregada de

tempo integral? Volta ao que era? Fecha? Será repassada à

8. a autoritarismo, visto que não foi debatida com os principais

iniciativa privada? Além do mais, o tal repasse de recursos

9. a atores da política educacional brasileira: as representações

fica condicionado à disponibilidade orçamentária, como

10. a estudantis, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação,

prevê o parágrafo segundo do artigo 6º. Está evidente que, a

11.

MP tem como intencionalidade transformar o Ensino Médio

1. a

as representações acadêmicas e o conjunto da sociedade.

12. a

A Medida Provisória proposta por Temer e Mendonça

13. a busca, mais uma vez, enxugar, reduzir, empobrecer, aligeirar

em um nicho de mercado para as empresas que concebem
a educação na lógica da mercadoria.

14. f

a formação daqueles que demandam a escola pública

15. f

brasileira, os filhos dos trabalhadores e assalariados. As

Escola Sem Partido: um golpe contra a liberdade de

16. f

classes abastadas, como fizeram em outras legislações,

ensinar e aprender

17. f

5692/71, por exemplo, e mesmo a 9394/96, buscarão seus

Com o governo de Temer, ganhou terreno na

18. f

modos e meios próprios de garantir a formação de ponta

sociedade brasileira o movimento denominado “Escola

19. f

que tem lhes garantido a hegemonia na direção do processo

Sem Partido”, o qual se caracteriza como mais uma forma

20. f

produtivo. Atente-se para o fato de que o ponto central

de desvalorização social do trabalho docente. Ao invés

21. f

da medida provisória ora encaminhada ao Congresso é a

de se preocupar com os problemas centrais da política

22. f

“flexibilização” do Ensino Médio por meio de oferta de

educacional, os defensores do movimento focam sua

23. f

diferentes itinerários formativos. Esta “flexibilização” não

artilharia sobre o(a) professor(a), como se este(a) fosse

24. f

quer dizer outra coisa senão a extinção de disciplinas como

o grande responsável pela crise da escola. Além do mais,

25. f

Educação Física, Sociologia, Filosofia, Arte, Espanhol e

o movimento traz consigo um processo de denuncismo e

26.

todas as outras, as quais ficarão na dependência da aprovação

inquisição contra os(as) educadores(as).

27. f

do Conselho Nacional de Educação e de homologação

Desta forma, nos somamos a avaliação do

28. f

pelo Ministro da Educação para voltarem a fazer parte do

“Manifesto contra a Escola Sem Partido” lançado em

29. f

currículo obrigatório.

Seminário realizado por sindicalistas no Estado do Paraná

30. f

Está evidente que a MP tem a ver com PEC 241,

em agosto de 2016: “O Movimento Escola Sem Partido,

31. f

que limita as despesas públicas (gastos com Saúde,

escondendo sua verdadeira face por trás de um discurso

32. f

Educação, Aposentadorias, etc.) por 20 anos. Ora, dentro

de combate ao que chama de doutrinação pedagógica,

33. f

dessa ótica perversa, reduzir o quadro de professores

tem como objetivo fundamental interromper o avanço

34.

(não obrigatoriedade de várias disciplinas) e destruir

de um projeto de escola que aponta para construção de

35. f

a carreira docente (fim da obrigatoriedade de ingresso

uma sociedade democrática. Defensores desse projeto

36. f

apenas de professores formados) é um passo gigantesco

querem fazer crer que a produção do conhecimento seja

37. f

na consolidação da citada PEC.

uma atividade de grupos intelectuais fora de seu tempo,

38. f

Quanto à Política de Fomento à Implementação de

autômatos destituídos de humanidade, sem compromissos,

39. f

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, não passa

abertos ou velados, com a composição das forças sociais
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1. a e com as filiações ideológicas que fundamentam práticas

condições para presença de dirigentes de escola que de fato

2. a políticas e comportamentos éticos. Neste sentido e na medida

organizem e dirijam, coletivamente, o processo de difusão

3. a em que não reconhece as determinações históricas das

do conhecimento na perspectiva já apontada neste texto.

4. a quais é produto, ou finge não reconhecê-las, o Movimento

Desta forma, é necessário entender que a luta sindical não

5. a Escola Sem Partido barateia escandalosamente a aplicação

pode ser apenas por melhores salários. É claro que salários

6. a de um rico instrumento de análise como o conceito de

são fundamentais, mas precisamos alargar acentuadamente

7. a ideologia, reduzindo-o a noção de estratégias discursivas

nossa intervenção em todo o universo da Educação Pública.

8. a de falseamento da verdade e de manipulação política,

Nosso povo e nossa condição histórica estão a exigir de nós

9. a satanizando e criminalizando as abordagens e as análises

uma firme inflexão nesta direção. Assim, cabe a próxima

10. a temáticas que não lhe interessam com o objetivo único de

gestão da CNTE:

11.

silenciar os educadores e os estudantes sobre as históricas

1. Coordenar um amplo esforço nacional para o

12. a desigualdades presentes e persistentes entre nós, hereditárias

resgate do valor social da profissão de trabalhador

13. a de um passado autoritário, edificado sobre os ombros de

e trabalhadora em educação, a partir da

14. f

escravos, negros africanos e ameríndios. Não podemos

implantação do Piso Nacional para Professores e

15. f

admitir retrocessos. O ato pedagógico, concebido como o

Funcionários, da luta pela efetivação dos 33% de

16. f

encontro entre sujeitos que buscam compreender o mundo

hora-atividade, da redução gradativa da jornada

17. f

e a si mesmos, só pode ser humanizador e emancipador na

de trabalho do professor a partir do tempo de

18. f

medida em que não utilize nenhuma forma de controle e

trabalho, da redução da jornada dos funcionários

19. f

de cerceamento de olhares, percepções, dizeres reflexões,

e funcionárias da educação, e da efetivação de

20. f

análises e formulações teóricas”.

demais políticas de valorização profissional;

21. f

Tarefas para o próximo período - De dentro da

2. Posicionar-se com veemência contra as

22. f

organização sindical, precisamos lutar por uma escola capaz

políticas de meritocracia, de “rankiamento” e

23. f

de distribuir o conhecimento historicamente produzido e

de esvaziamento do caráter público da educação;

24. f

sistematizado para todos como um direito universal de todo

3. Lutar com toda energia contra a Reforma da

25. f

cidadão. Atuar com força para que isto de fato aconteça

26.

para todos, é tarefa mais que central para a vida sindical.

4. Lutar contra o Movimento Escola Sem Partido,

27. f

Precisamos entender que o capitalismo já não recusa o

que é um verdadeiro retrocesso para a educação

28. f

direito à escola; o que ele recusa é mudar a função social

brasileira;

29. f

da escola, mantendo-a como espaço de reprodução das

5. Participar e envolver suas entidades filiadas

30. f

igualdades sociais. Impedir que a escola onde estão os

no debate de construção curricular, garantindo

31. f

filhos dos(as) trabalhadores(as) e assalariados(as) seja uma

a participação efetiva dos trabalhadores em

32. f

escola que não ensina, é uma luta essencial que precisamos

educação do país neste debate, com o objetivo

33. f

desenvolver. A CNTE e suas entidades filiadas devem,

ampliar a qualidade da educação ofertada aos

34.

portanto, atuar de forma decisiva na efetivação de “uma

filhos dos trabalhadores e trabalhadoras;

35. f

escola de conteúdos rigorosos”, como definiu Karl Marx.

6. Intensificar ações para a aprovação de Lei

36. f

Para tanto, precisamos lutar por uma real valorização da

que garanta nas redes públicas de todo país a

37. f

função docente, de tal forma que os melhores alunos do

realização de eleição de diretores de escolas,

38. f

Ensino Médio aspirem tornar-se. Precisamos também atuar

como um passo para a efetivação da gestão

39. f

na melhor definição e organização da gestão escolar, criando

democrática, afim de contribuir para a construção
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de uma cultura democrática na rede escolar;

O foco principal da atuação da CNTE neste

2. a

7. Lutar pela instituição de políticas nacionais de

último período foi a garantia e ampliação de direitos

3. a

atenção à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras

dos trabalhadores em educação tanto no processo de

4. a

em educação e, em especial, políticas que

mobilização e greves em quase todos os estados, bem

5. a

garantam a melhoria das condições de trabalho

como pela organização de seminários, onde se construiu

6. a

e de saúde;

coletivamente, entre outras a proposta de reformulação da

7. a

8. Fortalecer em sua pauta de reivindicação a

8. a

adoção de políticas afirmativas na educação;

Lei do Piso Salarial profissional, adequando-a para uma
interpretação mais objetiva, revendo correções que haviam

9. a

9. Lutar para que a Lei de Responsabilidade

sido aplicadas de forma equivocada e principalmente

10. a

Fiscal não continue sendo um entrave para a

alterando a concepção do Piso para acolher no seio da

11.

melhoria da condição salarial dos trabalhadores

legislação todos os profissionais da educação e isso ocorreu

12. a

e trabalhadoras em educação do país;

em momento bastante oportuno – a comemoração de

13. a

10. Cobrar do MEC a ampliação de políticas na

25 anos da Unificação da Entidade. Fora isto destaca-se

14. f

área da formação inicial e continuada dos

a participação da CNTE em atividades internacionais,

15. f

trabalhadores em educação, garantindo uma

ampliando a representação de educadores brasileiros nas

16. f

formação sólida e emancipadora;

lutas gerais dos trabalhadores em educação na América

17. f

11. Criar mecanismos de acompanhamento da

18. f

efetivação das metas previstas no Plano Nacional

19. f

de Educação.

As atividades realizadas ou apoiadas pela CNTE, bem
como as participações, publicação de revistas, cadernos e

20. f
21. f

Latina.

murais estão impregnadas, não só das políticas educacionais
BALANÇO POLÍTICO

debatidas e defendidas pela categoria para conquistar a tão

22. f

Em 2014, início desta gestão, já se vivia a perspectiva

sonhada educação pública, gratuita, universal, laica, não

23. f

da forte atuação do bloco conservador no avanço de

sexista e de qualidade, mas também da visão de que há

24. f

formulação de políticas de retirada de direitos de todos

necessidade de superação das crises política, estrutural e

25. f

os trabalhadores brasileiros. Esta atuação conservadora se

econômica em que está mergulhado o país.

26.

apresentou com grande força na crítica ao serviço público,

Este representa o grande desafio da CNTE e suas

27. f

mesmo que para muitos contraditoriamente, iniciada

afiliadas para o próximo período, pois a interlocução com

28. f

nos manifestos iniciados em 2013 com grande parte da

a categoria não se deu de forma efetiva. Mesmo tendo

29. f

população, em sua maioria jovens. Estes reivindicam nas

ampliado, nos últimos anos, suas representações, entidades

30. f

ruas saúde, educação e segurança, entre outros. A contradição

e filiados na base, a comunicação sofreu muitos ruídos,

31. f

está que o maior volume de oferta de serviços de saúde e

pois foi notório a participação forte de educadores (com

32. f

educação básica está no setor público. O que de fato se pede

exceção daqueles que militam ou estão mais próximos das

33. f

é qualidade, uma vez que pesquisas mostram que houve

discussões promovidas por seus sindicatos) no movimento

34.

ampliação no acesso a esses serviços. No entanto, é preciso

pró impeachment. Além do mais, muitos trabalhadores

35. f

haver investimentos maciços para que se garanta o acesso

e trabalhadoras em educação foram convencidos pela

36. f

e amplie a qualidade. Nesse sentido a CNTE teve papel

“máxima” pregada pela mídia golpista de quem provocou

37. f

fundamental, na participação de todas as atividades que

a crise e que para superá-las, necessitará do esforço dos

38. f

culminaram na aprovação de legislação que vincula recursos

trabalhadores e que o “remédio” será amargo.

39. f

da exploração do petróleo para a educação e a saúde.
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1. a trabalhadores e trabalhadoras em educação é um dos grandes

Os Ministérios de Promoção da Políticas para Igualdade

2. a desafios do conjunto das entidades defensores da educação

Racial, e o Ministério das Mulheres foram extintos. No

3. a pública e da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras

Ministério de Temer não há negros nem mulheres. Isto

4. a em educação. Para tanto, a CNTE tem um papel importante

por si só é uma demonstração do retrocesso que o Brasil

5. a junto às suas filiadas na priorização de políticas de formação

atravessa. Enquanto isto há vários sinais do crescimento de

6. a e organização que tenham como perspectiva a ampliação

intolerância na sociedade brasileira. É visível o surgimento

7. a da consciência política de suas categorias representadas.

de movimentos de caráter fascistas, racistas, machistas e

8. a

homofóbicos no país.

Para além disto, a CNTE precisa coordenar junto

9. a às filiadas uma grande campanha de âmbito nacional de

O movimento Escola Sem Partido, que conta

10. a valorização do trabalho dos educadores perante a sociedade.

com o apoio do atual Ministro da Educação nega com

11.

A atual gestão poderia ter avançado mais no diálogo com

todas as letras, a importância da inclusão de conteúdos

12. a a sociedade e governos. O quadro de adoecimento dos

de valorização da diversidade no campo do currículo

13. a trabalhadores em educação, as precárias condições de

escolar. Este movimento em como um dos seus principais

14. f

trabalho, os baixos salários, os problemas de infraestrutura

alvos, a “ideologia de gênero”, que nada mais é, do que o

15. f

das escolas e o desencantamento com a profissão precisam

entendimento da escola como um espaço para construção

16. f

ser denunciados constantemente para o conjunto da

de uma sociedade menos preconceituosa.

17. f

população brasileira.

Neste sentido, é fundamental que a CNTE se

18. f

Diante da avalanche de ataques que se avizinham

consolide como um espaço de debate e de elaboração, em

19. f

para o (as) trabalhadores (as) em educação no país é preciso

conjunto com os movimentos sociais, de uma plataforma

20. f

refletir sobre a dificuldade que a direção da CNTE enfrenta

política de promoção da igualdade étnico - racial, gênero,

21. f

em articular movimentos nacionais de resistência. A próxima

geracional e LGBT na área da política educacional brasileira.

22. f

gestão terá o enorme desafio de construir junto com as

E ao mesmo tempo, se consolide como um espaço de

23. f

entidades filiadas uma greve nacional de fôlego que conte

resistência às medidas do governo Temer, que tentem

24. f

de fato com a adesão de todos os estados e municípios

subtrair demandas históricas dos movimentos sociais no

25. f

brasileiros. Só desta forma poderemos barrar ou amenizar

âmbito do espaço escolar.

26.

os efeitos das reformas educacionais, da previdência,

A construção de novas relações sociais para a

27. f

trabalhista do governo Temer, e defender o PSPN e o Plano

superação do modo de produção capitalista, sistema que

28. f

Nacional de Educação.

transforma tudo e todos em mercadoria, é um dos principais

29. f
30. f

objetivos estratégicos da luta sindical. Neste processo de
POLÍTICAS PERMANENTES

construção torna-se necessário a inclusão, na pauta do

31. f

O Brasil vive um momento muito difícil. Os avanços

movimento sindical, de questões centrais que atravessam

32. f

conquistados no último período pelos movimentos sociais de

a estrutura de dominação de classe. Cada vez fica mais

33. f

afirmação de direitos correm severos em riscos. As pautas

evidente que, não há como ter um entendimento da estrutura

34.

do movimento social negro, da luta das mulheres, dos

de desigualdade social na realidade brasileira sem uma

35. f

direitos LGBTs têm sido totalmente ignoradas e combatidas

boa análise do quadro das desigualdades étnico-raciais,

36. f

pelo grupo político que está à frente do governo brasileiro,

de gênero, Lgbt ainda gritantes na realidade brasileira. Do

37. f

pós o impeachment. As estruturas políticas do governo

mesmo modo, seria um erro desconsiderar estes dados

38. f

federal responsáveis para implementar políticas na área da

concretos de desigualdades, na luta pela superação do

39. f

diversidade foram sucateadas ou extintas pelo atual governo.

quadro de desigualdade social. Assim, é preciso que a CNTE
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1. a e suas entidades intensifiquem ainda mais o debate sobre

Neste sentido, é fundamental o empenho da CNTE

2. a estas desigualdades na perspectiva da construção de novas

e suas filiadas nesta agenda política pela promoção da

3. a relações sociais em nosso país, que se pautem pela justiça,

igualdade racial. A próxima gestão da CNTE tem que estar

4. a solidariedade, igualdade e pelo enfrentamento ao preconceito.

presente nas lutas pela implementação da Lei 10.639/03, nas

Combate ao racismo - A nação brasileira tem uma

lutas pela certificação das terras quilombolas, na defesa do

6. a dívida histórica com a população negra. Os negros africanos

feriado de 20 de novembro, e especialmente, contra qualquer

7. a aqui escravizados amargaram mais de três séculos de

tentativa de retirada das políticas afirmativas para ingresso

8. a sofrimento, violência e exploração. Estas, com o patrocínio

no ensino superior para negros, indígenas e estudantes das

9. a do Estado, da Igreja e da elite dominante. Os negros que

escolas públicas. a defesa da implementação das políticas

10. a aqui vieram foram fundamentais para a formação de toda

afirmativas nas mais diversas áreas.

5. a

a riqueza nacional, nas áreas da economia, da cultura, da

Lei 10.639/03 – A CNTE e suas entidades filiadas

12. a intelectualidade, entre outras. Mesmo assim, ainda hoje a

têm um papel decisivo no processo de implementação

13. a população negra enfrenta os piores índices de qualidade de

da Lei 10.639/03, que em 2016 completou 13 anos de

14. f

vida.. Esta dívida pode ser resgatada com a implementação

existência. Embora a sua importância, ela ainda não se

15. f

de politicas públicas e políticas afirmativas que visem a

configurou como uma realidade na maioria das escolas

16. f

redução do quadro de desigualdade racial presente.

do país. Assim, a reivindicação pela sua implantação deve

11.

17. f

A luta do movimento social negro fez com que, aos

fazer parte da pauta de negociação de todas as entidades

18. f

poucos, estas políticas começassem a chegar no estado

vinculadas a CNTE. O racismo estrutural presente no

19. f

brasileiro. Em 2003, o presidente Lula assinou a Lei

país ainda é resultado de justificações e do processo de

20. f

10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história e

naturalização da escravização de negros. Este processo deu

21. f

cultura afro-brasileira nas escolas, e a criou a Secretaria

origem a uma verdadeira ideologia de dominação racial.

22. f

Especial de Promoção de Políticas para a Promoção da

Infelizmente ideias que nortearam esta construção ainda hoje

23. f

Igualdade Racial – SEPPIR, que ganhou em seguida status

permeiam o currículo escolar, especialmente pela ausência

24. f

de ministério. Em 2005 e 2008, respectivamente, ocorreram

da presença de conteúdos relacionados às contribuições

25. f

a 1ª e 2º Conferência Nacional de Promoção de Igualdade

dos povos negros ao conjunto da humanidade e ao nosso

26.

Racial. Em 2010 tivemos a aprovação do Estatuto da

país. A efetivação da Lei poderá contribuir com a mudança

27. f

Igualdade Racial, que trouxe como avanço, o fato do

deste quadro, e fazer da escola um espaço privilegiado para

28. f

Estado brasileiro reconhecer em sua legislação a presença

o combate ao racismo.

29. f

do quadro de desigualdade racial no país. Em 2012, já no

30. f

governo Dilma, é assinada a Lei das Cotas para Ingresso

Para potencializar a organização da luta

31. f

nas instituições de Ensino Federais, e em 2013, é realizada

antirracismo propomos que a CNTE oriente todas

32. f

a 3º Conferência que aprovou uma série de proposições de

as suas entidades filiadas a criarem Secretarias de

33. f

políticas para o Estado brasileiro.. Sem sombra de dúvida,

Combate ao Racismo.

34.

estas medidas demostram avanços na luta pela igualdade

Mulheres - O predomínio das mulheres entre os (as)

35. f

racial em nosso país. No entanto, os resultados ainda são

trabalhadores (as) em educação é incontestável e o quadro de

36. f

lentos. Muito ainda precisa ser feito nas áreas da educação,

violência também se faz sentir dentro do ambiente escolar.

37. f

da saúde da população negra, do respeito às religiões de

Resolver as questões relacionadas a gênero é premissa

38. f

matriz africana, do mercado de trabalho para que este quadro

fundamental para que as mulheres e meninas tenham direito

39. f

se altere de forma substancial.

a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza,
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1. a pois é um requisito central para o seu desenvolvimento. É

nacional sobre o quadro preocupante de adoecimento dos

2. a necessário que a CNTE faça uma discussão aprofundada

trabalhadores e trabalhadoras em educação. A campanha

3. a com suas afiliadas acerca do tema, no sentido de garantir

deve ter como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a

4. a a inserção desse tema em todos os espaços institucionais

necessidade de um novo patamar de condição de trabalho

5. a do sindicato tais como: debates, seminários, jornais, etc.;

na educação, que estabeleça como prioridade a redução de

6. a divulgar através de materiais a discussão em todas as

número de alunos por turma, ampliação da hora-atividade,

7. a UES; elaborar e divulgar juntamente com outras entidades

redução da carga horária e a melhoria da infraestrutura

8. a propostas de políticas públicas que resgatem e garantam

escolar.

9. a o direito e a dignidade da mulher; propor e participar

Aposentados – A organização dos (as) trabalhadores

10. a com outras entidades em encontros, seminários, palestras

em educação aposentados e aposentadas é uma tarefa

11.

e colóquios; propor ações contra a discriminação e a

importante para a CNTE. Estes são o exemplo mais nobre

12. a desvalorização da mulher; apoiar programas que visem

da garra e das lutas da educação nos últimos períodos. Todas

13. a combater toda forma de violência contra a mulher; combater

as entidades filiadas devem muito à luta dos aposentados

14. f

de todas as formas discriminatórias como as praticadas

e aposentadas. É fundamental que esta história e estas

15. f

contra os homossexuais, afro-brasileiros e povos nativos. É

memórias sejam resgatadas de forma organizada. Assim,

16. f

importante que a CNTE fortaleça e participe de campanhas

cabe a CNTE incentivar suas entidades a criar ações de

17. f

em nível nacional em defesa dos direitos de participação

resgate da memória de luta da educação, a partir da ótica dos

18. f

políticas das mulheres, de campanhas contra o quadro

trabalhadores aposentados. Por outro lado, é fundamental

19. f

assustador de violência cometida contra as mulheres ainda

a manutenção do posicionamento firme da CNTE em

20. f

crescentes na sociedade brasileira, e atue para que este

defesa da paridade e isonomia entre aposentados e ativa

21. f

tema esteja presente nos programas de formação de todas

nas políticas de valorização dos trabalhadores em educação,

22. f

as entidades filiadas.

bem como incentivar políticas públicas para a garantia

23. f

Saúde – Um dos grandes dramas que enfrentam

de qualidade de vida para o conjunto da população idosa

24. f

professores, professoras, funcionários e funcionárias no país,

brasileira. Caberá também a CNTE e suas entidades filiadas

25. f

é sem sombra de dúvida, o quadro de adoecimento. Cada

organizar uma ampla campanha contra a Reforma da

26.

vez mais, amplia-se o quadro de trabalhadores em educação

Previdência proposta por Temer, que prevê entre outras

27. f

afastados do local de trabalho em virtude do desgaste

medidas, contribuição previdenciária para todos os (as)

28. f

profissional. Este adoecimento precisa ser entendido e

aposentados (as).

29. f

combatido, pois este tem também sido uma das razões

30. f

para a diminuição do interesse dos jovens às carreiras da

31. f

educação. Em todos os estados a constatação é a mesma:

O momento que o Brasil vive é de intensos

32. f

os trabalhadores e trabalhadoras em educação estão ficando

ataques à democracia, onde foram aprovados e ainda

33. f

doentes.

tramitam inúmeros projetos, que representam processos

34.

PLANO DE LUTAS

Para enfrentar este quadro é preciso que a próxima

de cerceamento da prática docente, de criminalização

35. f

gestão da CNTE faça uma ampla pesquisa de caráter

da promoção e reflexão sobre os direitos humanos por

36. f

científico sobre as principais doenças que acometem a

parte de setores fundamentalistas no Congresso Nacional,

37. f

categoria, e as suas relações com as condições do trabalho

visando à retirada de direitos e prejudicando não somente os

38. f

dos profissionais de educação. Ao mesmo tempo, é

trabalhadores em educação, mas toda classe trabalhadora,

39. f

fundamental que a CNTE lance uma campanha de âmbito

principalmente a população mais pobre da sociedade
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1. a brasileira. A educação continua sendo apenas um discurso

7. Continuar na luta contra a gestão compartilhada

2. a para à maioria dos políticos brasileiros, que estão no

entre Estado e Organizações Sociais (OS) na

3. a poder, visto apenas como despesa do estado e não como

Educação;

4. a investimento. A luta se intensificou, com a iniciativa de
5. a vários setores da sociedade organizada ou não em defesa

8. Continuar a luta contra a entrega da gestão de
escolas públicas à Polícia Militar;

6. a dos direitos fundamentais do ser humano, tornando-se

9. Articular junto com as entidades filiadas e

7. a mais dura a partir dos vários ataques feitos pelo governo

Centrais Sindicais uma ampla campanha contra

8. a federal em total desrespeito aos espaços, onde ocorriam às

a Reforma da Previdência proposta pelo governo

9. a disputas, debatiam e encaminhavam à educação no Brasil,

Temer.

10. a como exemplo o FNE – Fórum Nacional de Educação,
11.

10. Debater e propor com todos os trabalhadores e

CNE – Conselho Nacional de Educação e até mesmo

trabalhadoras em educação do Brasil a formação

12. a em alguns setores do MEC. Assim, o grande desafio do

inicial e continuada do conjunto dos profissionais

13. a momento é unificar a classe trabalhadora para garantir mais

da educação;

14. f

direitos e impedir a retirada de várias políticas afirmativas

15. f

já conquistadas. A CNTE como entidade representativa dos

16. f

trabalhadores e trabalhadoras em educação do setor público

12. Posicionar-se com veemência contra as

17. f

deve ser protagonista nas lutas em defesa da categoria, por

políticas de meritocracia, de “rankiamento” e

18. f

isso destacamos que ela deve:

de esvaziamento do caráter público da educação;

11. Lutar pela implantação das metas previstas no
Plano Nacional da Educação

19. f

1. Lutar para a implantação imediata do Piso

13. Desenvolver uma campanha nacional conforme

20. f

Profissional Nacional dos Professores como

a LDB para a implantação nas redes de ensino

21. f

vencimento inicial das carreiras e a garantia

o ensino de história e cultura afro-brasileira e

22. f

dos 33% de hora atividade em todos os estados

indígena;

23. f

e municípios;

14. Incentivar e promover campanhas de combate

24. f

2. Lutar para que o reajuste do Piso Profissional

25. f

Nacional dos Professores seja garantido

26.

conforme a lei e impedir as tentativas de

27. f

mudanças;

à violência contra a as mulheres, a juventude
negra e LGBTS;
15. Realizar em nível nacional uma campanha de
denúncia sobre as condições de trabalho e da

28. f

3. Lutar para a implementação do Piso Salarial

saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em

29. f

Nacional para os funcionários da educação;

educação, com o objetivo de construir novas

30. f

4. Lutar para a equiparação do vencimento dos

propostas para o trabalho decente nas escolas;

31. f

trabalhadores em educação com os demais

16. Lutar pela garantia da redução da jornada de

32. f

trabalhadores com nível superior como

trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do

33. f

estabelece o PNE;

país seja proporcionalmente ao tempo de serviço

34.

5. Reivindicar a instituição de uma política

35. f

nacional de profissionalização dos funcionários

36. f

e funcionárias da educação;

17. Denunciar em nível nacional a condição das
infraestruturas dos prédios escolares e cobrar

37. f

6. Intensificar a luta contra todo processo de

38. f

terceirização e privatização do trabalho dos

39. f

funcionários e funcionárias da educação;
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maiores investimentos para que sejam feitas as
melhorias necessárias;
18. Promover debates e viabilizar ações que visem
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1. a

constituir relações entre o ambiente escolar e

Emenda 2 - Substitutiva

2. a

a luta pela preservação do meio ambiente em

Substituir: “doze Secretarias Executivas” por “ dez

3. a

todo país;

Secretarias Executivas”

4. a

19. Lutar contra o Movimento Escola Sem Partido,

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria

5. a

que é um verdadeiro retrocesso para a educação

Executiva é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem

6. a

brasileira;

reeleitos.

7. a

20. Combater as iniciativas de extinção das políticas

8. a

de ação afirmativa na educação e no serviço

9. a

público;

10. a

Emenda 3 - Aditiva:
Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria
Executiva é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem

21. Integrar e participar junto com os demais

reeleitos por uma única vez.

11.

movimentos exigindo uma campanha por uma

Parágrafo Único - A contagem de tempo de limitação

12. a

constituinte exclusiva para reforma política, que

de mandatos terá início a partir da gestão eleita no Congresso

13. a

é defendida pelos movimentos sociais do país;

de Janeiro de 2017.

14. f

22. Realizar uma campanha nacional de denúncia da

15. f

mídia golpista e coletar assinaturas a um projeto

16. f

de lei de iniciativa popular da mídia democrática;

17. f

23. Integrar e participar em conjunto com a CUT e as

18. f

entidades filiadas a CNTE de lutas e campanhas

19. f

pela democratização da mídia e dos meios de

20. f

comunicação;

Emenda 4 - Aditiva após o Artigo 46. - Novo
Artigo:
À Secretaria da Juventude compete:
a) elaborar e contribuir com estudos e projetos em
relação às questões de juventude em seu âmbito.
b) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes
a juventude dos trabalhadores em educação no âmbito da
CNTE;

21. f
22. f

ESTATUTO

23. f

Da Diretoria Executiva Nacional

c) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando
políticas e coordenando campanhas nacionais específicas
da juventude;

24. f

Art. 23 - A Diretoria Executiva Nacional é órgão

25. f

da CNTE composto dos seguintes cargos: Presidência,

d) fortalecer a integração das lutas e unificação da

26.

Vice-presidência, Secretaria de Finanças, Secretaria

juventude dos trabalhadores em educação no Brasil e no

27. f

Geral, Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria

mundo, promovendo relações e intercâmbio de experiências

28. f

de Assuntos Educacionais, Secretaria de Imprensa e

e estabelecendo convênios de cooperação com entidades

29. f

Divulgação, Secretaria de Política Sindical, Secretaria de

sindicais dos trabalhadores em educação em outros países,

30. f

Formação, Secretaria de Organização, Secretaria de Políticas

através da Secretaria Nacional de Relações Internacionais.

31. f

Sociais, Secretaria de Relações de Gênero, Secretaria de

32. f

Aposentados e Assuntos Previdenciários, Secretaria de

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

33. f

Assuntos Jurídicos e Legislativos, Secretaria de Saúde dos/

Antônio Marcos Rodrigues Gonçalves (APP – Sindicato

34.

as Trabalhadores/as em Educação, Secretaria de Assuntos

– PR/ Executiva CNTE), Alvísio Jacó Ely (SINTE – SC/

35. f

Municipais, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria

Executiva CNTE), Luiz Carlos Paixão da Rocha (APP –

36. f

de Funcionários/as da Educação, Secretaria de Combate

Sindicato – PR/ Conselheiro CNTE), Luiz Carlos Vieira

37. f

ao Racismo e doze Secretarias Executivas.

(SINTE – SC/ Conselheiro CNTE), Aldoir Kraemer (SINTE

38. f

Emenda 1 - Aditiva

– SC/Conselheiro CNTE), Silvana Prestes (APP – Sindicato

39. f

Acrescentar: Secretaria da Juventude.

– PR/Conselheira CNTE), Idemar Vanderlei Beki (APP –
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1. a Sindicato – PR), Andrea Cristiane Marius Coelho (APP –

Santana (APP – Sindicato – PR), Aparecida Joana Sarmento

2. a Sindicato – PR), Valdecir Pereira (APP – Sindicato – PR),

(APP – Sindicato – PR), Anderson Lima Fernandes (APP

3. a Nelson Antonio da Silva (APP – Sindicato – PR), Sidney de

– Sindicato – PR), Ana Lucia Leal (APP – Sindicato –

4. a Paduá da Silva (APP – Sindicato – PR), Paola Franscesca

PR), Acir Batista Moreira (APP – Sindicato – PR), Maria

5. a Gollmer (APP – Sindicato – PR), Osvaldo Alves de Araújo

Regina Martins Gelchaki (APP – Sindicato – PR), Evandro

6. a (APP – Sindicato – PR), Nilton Aparecido Stein (APP –

Acadrolli (SINTE – SC), Alvete Pasin Bedin (SINTE –

7. a Sindicato – PR), Maria Ignez Teixeira (APP – Sindicato

SC), Claudete Domingas Mittimann (SINTE – SC), Susete

8. a – PR), Marisa Márcia Romagnoli (APP – Sindicato – PR),

Melo (SINTE – SC), Michel Flor (SINTE – SC), Elivane

9. a Helena Aparecida Batista (APP – Sindicato – PR), Roberto

Secchi (SINTE – SC), Fabiana Poleto (SINTE – SC), Diego

10. a Augusto de Almeida (APP – Sindicato – PR), Sidneiva

Manoel SINTE – SC), Cleber R. Soares (SINPRO – DF),

11.

Gonçalves de Lima Toledo (APP – Sindicato – PR), Claiton

Elsa Pena Sales (APEOC – CE), José Roberto Bezerra

12. a Luís Rocha (APP – Sindicato – PR), Dirceu Ferreira (APP

(APEOC – CE), Elda Nobre (APEOC – CE), Wagner Luiz

13. a – Sindicato – PR), Jaime Tadeu da Silva (APP – Sindicato

(APEOC – CE), Hugo Bezerra (APEOC – CE).

14. f

– PR), Zilda Ignês Teixeira Marques (APP – Sindicato –

15. f

PR), Vanilda Rodrigues Pereira (APP – Sindicato – PR),

16. f

Tatiana Nanci Da Maia (APP – Sindicato – PR), Sonia

17. f

Jorgina Medeiros (APP – Sindicato – PR), Silvio Marcondes

18. f

(APP – Sindicato – PR), Sebastiao Donizete Santarosa (APP

19. f

– Sindicato – PR), Salete Tonon (APP – Sindicato – PR),

20. f

Ruy Barbosa (APP – Sindicato – PR), Romeu Gomes de

21. f

Miranda (APP - Sindicato – PR), Nilton Aparecido Stein

22. f

(APP – Sindicato – PR), Maria Alayde De Jesus Demantova

23. f

(APP – Sindicato – PR), Jussara Aparecida Ribeiro (APP –

24. f

Sindicato – PR), José Aparecido da Silva (APP – Sindicato),

25. f

Pedro Paulo Fonseca APP – Sindicato – PR), Marco Aurélio

26.

Gaspar (APP – Sindicato – PR), Marcos Vinícios Kloster

27. f

(APP – Sindicato – PR), Márcio André Ribeiro (APP –

28. f

Sindicato – PR), Marcio Alves Lopes (APP – Sindicato

29. f

– PR), Julia Maria Morais (APP – Sindicato – PR), Idemar

30. f

Vanderlei Beki (APP – Sindicato – PR), George Luis

31. f

Alves Barbosa (APP – Sindicato – PR), Eliaquim Sérgio

32. f

Chaves Da Conceição (APP – Sindicato – PR), Divina

33. f

Santa De Souza (APP – Sindicato – PR), Davi Dos Santos

34.

(APP – Sindicato – PR), Débora De Albuquerque Souza

35. f

APP – Sindicato – PR), Claiton Luís da Rocha (APP –

36. f

Sindicato – PR), Cezário Pedro (APP – Sindicato – PR),

37. f

Celina Do Carmo Da Silva Wotcoski (APP – Sindicato –

38. f

PR), Camilo Vanzetto (APP – Sindicato – PR), Boanerges

39. f

Zulmires Elias Neto (APP – Sindicato – PR), Áurea De Brito
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RESOLUÇÕES DA ARTICULAÇÃO DE
ESQUERDA SINDICAL

4. a AO CONGRESSO DA CNTE

muito ao ocorrido nos anos 1930. Naquela época,

5. a

o liberalismo provocou uma imensa crise econômica,

6. a

“Aos que desistiram antes da hora. Aos que

desemprego e miséria. Para derrotar a ameaça comunista, o

7. a

enrolaram suas bandeiras.

grande capital e a direita tradicional apostaram no populismo

8. a

Aos que trocaram de camisa. Aos que se deixaram

de direita. Esta foi uma das causas da ascensão do fascismo

9. a

tomar pelo desespero. E aos que continuaram acreditando

na Itália, do franquismo na Espanha, do nazismo na

10. a

no socialismo e na revolução, quase com a mesma

Alemanha. O resultado disto foi a Segunda Guerra Mundial.

intensidade com que acreditam em bruxas e duendes”.

Uma prova adicional de que podemos ter um

12. a

A todos esses, nós sempre dissemos: calma, a

desfecho parecido nos dias de hoje é o fato de que a oponente

13. a

burguesia não nos faltará. Mais cedo ou mais tarde, ela

de Trump, a candidata “democrata” Hillary Clinton, era a

14. f

devorará seu disfarce de pele de cordeiro. Mais cedo ou

candidata de Wall Street, defensora do intervencionismo

15. f

mais tarde, alguém gritará: o rei está nu. Mais cedo ou

16. f

mais tarde, nós voltaremos.

Talvez como nunca na história recente, tivesse sido

17. f

E assim foi. Pouco importa quem tenha sido o

tão necessária a existência de uma alternativa partidária e

18. f

primeiro: os zapatistas? Os sem terra?

eleitoral da esquerda dos Estados Unidos. Benny Sanders

19. f

Os grevistas da França? Da Bélgica? Os da

tinha mais chances de disputar o voto dos setores populares

20. f

Coréia do Sul? Os guerrilheiros que desmascararam

21. f

Fujimori? Não importa quem tenha sido o primeiro, até

A verdade é esta: só as forças de esquerda, populares

22. f

porque nunca houve um último. A luta nunca cessou.

e democráticas têm condições de deter a contraofensiva

23. f

Apenas muitos andaram um pouco surdos. Agora mais

reacionária que empurra o mundo para crises cada vez

24. f

gente escuta. E mais gente faz barulho.

maiores e nos ameaça com guerras cada vez mais destrutivas.

25. f

Preparemos, pois, com grande estilo, pompa

Mas para isto será preciso que a classe trabalhadora

e circunstância, a entrada do Brasil no século XXI.

e seus representantes políticos percam todas as ilusões em

27. f

Quem quiser vir conosco, prepare o corpo, a alma e

que será possível defender o bem-estar social, defender as

28. f

principalmente o humor. Porque os bons tempos voltaram

liberdades democráticas, defender a soberania nacional e

29. f

(...)”.

defender uma nova ordem mundial, sem impor uma derrota

11.

26.

30. f

militar dos Estados Unidos.

que votaram em Trump.

profunda às forças capitalistas e a seus representantes

31. f

CONJUNTURA INTERNACIONAL: TEMPOS

políticos, sem oferecer uma alternativa nova e radical para

32. f

DE CRISE E GUERRA

o mundo em que vivemos.

33. f

Em 2008 a crise econômica teve como epicentro

Nunca o mundo foi tão capitalista quanto é hoje.

34.

os Estados Unidos. Hoje, a crise política mundial também

E é exatamente por isto que nunca o mundo foi tão

35. f

tem seu epicentro lá.

desigual, conservador e violento. Devemos tirar todas

36. f

A eleição de Donald Trump nas recentes eleições

37. f

para a presidência dos Estados Unidos é um símbolo dos

38. f

tempos em que vivemos, no cenário internacional.

39. f

dos

Trabalhadores

socialismo do armário!
A crise que o capitalismo enfrenta, desde 2008, pode

Estamos vivendo um momento que se assemelha
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1. a o nível de vida dos trabalhadores, causando catástrofes

internacional, em favor da paz e de outra ordem econômica

2. a sociais e ambientais, jogando para a direita o ambiente

e política internacional.

3. a ideológico e político, empurrando o mundo para a guerra.

Neste contexto de hegemonia capitalista, crise do

4. a Ou transformando as riquezas acumuladas nas mãos do

capitalismo, ampliação das contradições intercapitalistas,

5. a capital financeiro em investimento público em ampliação

conflito entre o bloco liderado pelos EUA contra os BRICS,

6. a do bem-estar e recuperação do meio-ambiente, jogando para

instabilidade, crise e guerra, a saída está em construir um

7. a a esquerda o ambiente ideológico e político, desmontando

forte movimento internacional da classe trabalhadora, que

8. a os arsenais militares.

consiga conquistar governos, reorientando assim a economia

9. a

e a politica mundiais.

Os Estados Unidos, ainda a maior potência do

10. a mundo, mas que está vendo sua hegemonia declinar, não
11.

tem como construir uma alternativa à crise que vivemos.

12. a As forças que causam a crise e que se beneficiam dela são
13. a as mesmas que dominam o poder político, econômico,

CONJUNTURA NACIONAL: DEFENDER O
POVO E DERROTAR O GOVERNO GOLPISTA
O golpe de 31 de agosto de 2016 não foi contra

14. f

militar e ideológico nos Estados Unidos. É por isto que

Dilma, foi contra o povo brasileiro. O golpismo é um meio

15. f

as ações práticas do governo dos EUA ampliam a crise.

para tentar reduzir os salários e direitos, diretos e indiretos,

16. f

Lembremos que aquele país só superou a crise dos 1930

da classe trabalhadora e do povo; para reduzir as liberdades

17. f

graças à Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda

democráticas; e para submeter a política externa do Brasil

18. f

Guerra terminou, o complexo industrial-militar continuou

aos Estados Unidos, nos afastando da integração regional

19. f

apostando em novas guerras e na corrida armamentista.

e dos BRICS.

20. f

É por isso que os Estados Unidos operam de maneira

Para isto, tentam destruir os avanços conquistados

21. f

agressiva contra os BRICS, especialmente contra a China e

desde 2003, os aspectos positivos da Constituição de 1988,

22. f

a Rússia. Por uma destas ironias de que a história está cheia,

os instrumentos de nosso desenvolvimento – a começar

23. f

tanto o governo russo quanto o chinês deram vários sinais

pela Petrobras, a legislação social que vem desde os anos

24. f

de que consideravam Hillary Clinton mais perigosa. Mas

1930. Se tiverem êxito, farão regredir sob muitos aspectos

25. f

não devemos nos iludir: a dinâmica da crise mundial é mais

à década de 1920.

26.

poderosa e tende a empurrar os EUA em direção à guerra.

O golpismo é muito mais do que o governo Temer.

27. f

Quem pode evitar este desfecho? Em primeiro

Repercute na ação de governos estaduais, na atividade

28. f

lugar, o povo dos Estados Unidos. O movimento sindical,

legislativa nos três níveis, na ação de diversos instrumentos

29. f

a intelectualidade de esquerda, os setores democráticos

e aparatos estatais e paraestatais, com destaque para

30. f

daquele país estão chamados a agir de maneira autônoma

os parlamentos, as polícias, o judiciário e os meios de

31. f

frente aos dois grandes partidos do Capital, o Republicano

comunicação.

32. f

e o Democrata.

33. f

O golpismo produz efeitos no plano das ideias, da

Em segundo lugar, os povos das demais regiões do

cultura, da comunicação, da educação e da religiosidade.

34.

mundo. Na América Latina e Caribe, desde 2008 estamos

Fenômenos que possuem similares em várias regiões do

35. f

sendo vítimas de uma contraofensiva reacionária que vem

mundo, resultando em retrocessos no terreno dos direitos

36. f

derrotando os governos progressistas e de esquerda na

das mulheres, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas,

37. f

região. Precisamos virar o jogo e criar as condições para que

da juventude.

38. f

a Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos,

Dentre as principais decorrências internacionais

39. f

assim como a Unasul, voltem a ter protagonismo no cenário

da ação do governo golpista estão o enfraquecimento da
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1. a integração regional, a redução dos efeitos positivos de nossa

habituada a medir suas vitórias apenas em termos eleitorais

2. a participação nos BRICs, a cumplicidade do governo de fato

acaba medindo suas derrotas também apenas em termos

3. a para com acordos internacionais lesivos para a soberania

eleitorais. Focar apenas nos resultados eleitorais é um erro,

4. a nacional.

entre outros motivos, porque nos impediria de perceber que

5. a

Qualquer que seja o cenário econômico–

tragédias maiores já ocorreram no passado, perdas maiores

6. a estancamento, depressão, retomada do crescimento—a

estão ocorrendo no presente e podem vir a ocorrer no futuro.

7. a política do governo golpista implicará em piora das

Para sair da confusão será necessário algum tempo,

8. a condições de vida do povo.

muito esforço prático para reconstruir os laços com a

9. a

A maneira como isto ocorre fica clara quando

classe trabalhadora,e também muito esforço teórico. E

10. a analisamos a PEC 55, que congela o investimento social

não devemos subestimar o risco de errarmos na análise e

11.

nas propostas.

per capita por duas décadas. Mesmo havendo crescimento,

12. a isto não resultará em melhora das políticas públicas. E

Em resumo: a questão social voltou a ser, para o

13. a haverá crescimento sempre e quando isto for acompanhado

governo federal, um caso de polícia. E isto é acompanhado

14. f

da redução, em termos absolutos ou relativos, dos níveis

do regresso a políticas neoliberais claras e duras. Vivemos,

15. f

de emprego, salário e renda.

neste sentido, uma situação semelhante a dos anos 1990:

16. f

Os golpistas não se iludem com os resultados das

lutamos contra uma ofensiva neoliberal. Mas ao mesmo

17. f

eleições municipais de 2016. Sabem que implementar uma

tempo vivemos uma situação diferente da dos anos 1990,

18. f

política de destruição de direitos vai gerar uma crescente

em vários sentidos: a) porque vencemos quatro eleições

19. f

reação popular. Para retardar, enfraquecer e tentar impedir

presidenciais seguidas e tivemos uma experiência de

20. f

que a reação popular gere uma alternativa de governo,

governo, com aspectos positivos e negativos; b) porque a

21. f

os golpistas vão dobrar a aposta na política de repressão

classe dominante também aprendeu com nossa experiência

22. f

antecipada, cerco e aniquilamento da esquerda.

e está fazendo de tudo para impedir que se repitam vitórias

23. f

É neste contexto que ocorrem os ataques aos Sem

como as que tivemos em 2002, 2006, 2010 e 2014; c) porque

24. f

Terra e Sem Teto, os ataques contra a juventude que ocupa

o capitalismo brasileiro e o capitalismo internacional não

25. f

escolas, os ataques ao movimento sindical, aos partidos de

são os mesmos dos anos 1990.

26.

esquerda e ao ex-presidente Lula.

As restrições às liberdades democráticas, no caso

27. f

A criminalização da esquerda é, no fundamental, um

brasileiro, são parte deste ambiente geral e, ao mesmo

28. f

prolongamento da criminalização da pobreza, dos negros,

tempo, são coerentes com a tradição profundamente

29. f

das periferias, enfim dos oprimidos.

antidemocrática da classe dominante brasileira. Nunca é

30. f

Para quem duvidava do caráter parlamentar e

31. f

judiciário do golpe, a justiça brasileira se antecipa – ela sabe

32. f

que os trabalhadores não aceitarão impassíveis esse conjunto

A classe dominante brasileira está, hoje, buscando

33. f

assombroso de ataques aos direitos! Assim, cumpre bem

implementar um conjunto de medidas estruturais para tentar

34.

o seu papel e se adiantam na criminalização das greves do

impedir que a esquerda brasileira volte a governar o país.

35. f

setor público. É gravíssima a decisão do STF que autoriza

Isto inclui a interdição do PT e o parlamentarismo.

36. f

o executivo a cortar o salário dos funcionalismo em greve,

37. f

atacando na prática este direito.

demais lembrar que a maior parte da história republicana
brasileira foi ocupada por ditaduras de fato ou de direito.

Além disto, esta mesma classe dominante altera a
Constituição, não apenas para obter ganhos imediatos, mas

38. f

Vivemos um momento de derrota, pós golpe. É

também para impedir que um eventual governo de esquerda

39. f

preciso reconhecer isto com todas as letras. Uma esquerda

tenha, no futuro, meios institucionais para fazer mudanças.
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A classe trabalhadora produz as riquezas do Brasil.

atingir estes objetivos. E será necessário, em primeiro lugar,

2. a Portanto ela tem o direito de deter o poder em nosso país,

ampliar as liberdades democráticas, realizando a reforma

3. a o poder de decidir o que produzir, como produzir e como

do Estado e a reforma política, derrotando o oligopólio

4. a distribuir a riqueza por ela gerada.

da comunicação, democratizando a educação e a cultura,

5. a

Acumulamos, desde os anos 1980, uma rica

ampliando a participação e a auto-organização popular.

6. a experiência em termos de políticas públicas, que melhoraram

Tarefas que estão postas desde agora, no enfrentamento

7. a a vida do povo, no terreno material, cultural e político.

do governo golpista.

8. a

Sem prejuízo de uma análise detalhada de seus

Há muito o que ser feito, neste sentido, no plano das

9. a aspectos positivos e negativos, todas estas políticas públicas

ideias, no plano das lutas sociais e políticas. Trata-se de

10. a tiveram contra si um orçamento limitado, um crescimento

defender os direitos da classe trabalhadora, da juventude,

11.

econômico interrompido, uma estrutura econômica social

das mulheres. Trata-se de lutar contra o racismo, contra a

12. a concentradora de renda e riqueza, além de estruturas de

homofobia e o machismo, em defesa dos indígenas, em

13. a poder geralmente conservadoras.

defesa dos direitos humanos e democráticos.

14. f

Para ampliar o orçamento disponível para as políticas

O êxito nesta luta está diretamente vinculado a maior

15. f

públicas, necessitávamos e seguimos necessitando de uma

ou menor unidade das forças democráticas, populares e

16. f

reforma tributária progressiva, que grave os ricos; e de uma

de esquerda. A Frente Brasil Popular deve ser reforçada e

17. f

revisão do serviço da dívida pública, sem falar na devida

ampliada, assim como deve seguir cooperando com outras

18. f

auditoria.

iniciativas frentistas, como, por exemplo, a Frente Povo

19. f

Para viabilizar taxas de crescimento compatíveis com

20. f

a absorção dos desempregados e dos que entram a cada ano

A partir da Frente Brasil Popular, devemos

21. f

no mercado de trabalho, e também para que o crescimento

construir uma frente mais ampla, em defesa das liberdades

22. f

seja também desenvolvimento, necessitamos de uma política

democráticas, da soberania nacional e do desenvolvimento.

23. f

de reindustrialização nacional, possibilitada por políticas

Mas não se deve confundir a necessidade de atrair forças

24. f

de ampliação do mercado de consumo massas, não apenas

de centro, com o erro de subordinar a classe trabalhadora

25. f

ou principalmente de bens privados, mas principalmente

aos interesses de forças políticas de centro.

26.

de bens públicos. O que, por sua vez, depende de uma

Os golpistas seguem tentando implantar rapidamente

27. f

ampliação exponencial do papel do Estado, não apenas

a sua “nova ordem”. Todavia, não há unidade entre eles.

28. f

como financiador, indutor e regulador, mas também como

Segmentos da burguesia flertam com a saída das eleições

29. f

planejador e executor direto, através das estatais.

indiretas. Eles avaliam o grau de desgaste de Temer e do

Sem Medo.

30. f

Para alterar a estrutura social, que hoje esteriliza

31. f

grande parte do investimento público e social, convertendo-o

32. f

em concentração de renda e riqueza, é necessário colocar sob

De qualquer forma, as eleições de 2018 são uma

33. f

controle público o setor financeiro, estatizando os bancos

batalha fundamental. Para os golpistas, será a chance de

34.

que atuam em âmbito nacional; enfrentar os oligopólios e

conseguir o que não conseguiram em 2014. Para os setores

35. f

transnacionais; realizar a reforma agrária e a reforma urbana.

democráticos, será o momento de derrotar o Estado de

36. f

Não queremos ser um país de classe média.

exceção. Para os setores de esquerda, será o momento de

37. f

Queremos ser um país onde a classe trabalhadora tenha

retomar o governo e a perspectiva de transformação do

38. f

altos níveis de vida material, cultural e política. Será

Brasil.

39. f

necessário tempo, muito esforço e muita criatividade para

26
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1. a CONJUNTURA EDUCACIONAL: A

no chão da escola. Outro impasse foi o recuo diante da

2. a EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPOS DE

pressão das bancadas religiosas conservadoras com a

3. a GUERRA: AS TEMERIDADES DO GOVERNO

suspensão do projeto Escola sem Homofobia, fortalecendo

4. a GOLPISTA

estas frentes no enfrentamento contra as políticas públicas

5. a

Para superar as marcas de um sistema educacional

de gênero.

6. a excludente, privatista e de universalização tardia, nos

Após uma eleição polarizada, em 2015, não houve

7. a últimos treze anos esteve em jogo a disputa pela construção

um rompimento com a política de conciliação. Impondo

8. a de uma política educacional promotora da elevação dos

um forte ajuste fiscal e expressivos cortes de recursos na

9. a patamares de escolarização e da qualidade da escola pública.

educação, a presidenta Dilma iniciou o seu mandato com

10. a Sobretudo de uma concepção de educação socialmente

o lema “Pátria Educadora”. Caso fosse implementado,

referenciada, uma ferramenta na luta contra a realidade

ele se configuraria no maior ataque ao projeto histórico

11.

12. a desigual e opressora do capitalismo.

democrático-popular. A proposta retirava dos diversos

13. a

Uma política complexa, de avanços e impasses

protagonistas da educação a centralidade da elaboração

14. f

em favor dos mais desfavorecidos, fruto da estratégia de

democrática. Aprofundava ainda mais a lógica dos

15. f

conciliação de classes. Na educação, há muitas marcas

especialistas do mercado: tecniscismo, elitismo, seleção,

16. f

dos 13 anos: expansão das unidades públicas de ensino,

meritocracia, padronização, treinamento e controle. Visão

17. f

extensão da escolaridade obrigatória dos 4 aos 17 anos,

de mundo radicalmente diferente da educação freiriana:

18. f

forte crescimento do orçamento, lei do Pré-sal e dos 10%

solidária, libertadora, plural, empoderadora.

19. f

do PIB. Investimento na valorização do magistério – como

A lógica conciliadora do MEC fez da aprovação da

20. f

o Piso Nacional – e extensão da aposentadoria especial

BNCC a primeira grande bandeira. Houve erro no método

21. f

para diretores e afins. Aos funcionários da educação, o

e no conteúdo. A metodologia tratava a consulta via internet

22. f

histórico reconhecimento de sua carreira e a valorização

como o grande processo participativo. Mas a primazia da

23. f

com o Profuncionário. Na educação do campo, houve o

sistematização cabia aos especialistas convidados. Outro

24. f

fortalecimento das licenciaturas do campo e o PRONERA

agravante é a concepção de currículo, uma hierárquica

25. f

sem a consolidação da utilização de metodologias

seleção de conteúdos, referências para os exames nacionais,

26.

específicas, do pleno acesso e da permanência. As medidas

e para a contrarreforma do ensino médio. Entre avanços e

27. f

de ações afirmativas se transformaram numa vitória

impasses, os temas educacionais impuseram uma agenda

28. f

dos movimentos sociais. Com muitas contradições elas

sem, contudo, criar um vigoroso movimento, que envolvesse

29. f

estimularam a organização de segmentos historicamente

a sociedade na transformação da educação brasileira.

30. f

invisibilizados na agenda pública.

Temer golpista, usurpador do futuro dos trabalhadores

31. f

A permanência da visão empresarial da educação

32. f

impulsionou um crescente confronto entre os interesses

A educação é um dos principais alvos de ataque

33. f

privatistas e aqueles comprometidos com as demandas

dos golpistas: destruir os avanços obtidos desde 2003;

34.

populares. A lógica mercadológica centralizou parte das

anular direitos sociais; consolidar a financeirização e a

35. f

ações da política educacional: PROUNI, FIES, Ensino

meritocracia. Sobretudo, bloquear o empoderamento da

36. f

Médio Inovador, Programa do Livro Didático, Pronatec.

juventude. Nada mais simbólico: Mendonça Filho como

37. f

O sistema de avaliação nacional reforçou uma concepção

ministro e o seu encontro com o ator Alexandre Frota e

38. f

mercadológica e meritocrática. Padronizou o sentido de

o representante do Revoltados Online. Na conversa, os

39. f

“sucesso escolar”, enfraquecendo a centralidade dos PPP’s

“rumos” da educação e o projeto Escola Sem Partido.
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A “Lei da mordaça” materializa a ação militante

As alterações na política do Pré-sal (PLS 131/2015)

2. a das direitas no Brasil. O PL 1411/2015 cria a figura do

retiram a exclusividade exploratória da Petrobrás.

3. a assédio ideológico, com penas para educadores e estudantes.

Compromete gravemente os recursos do Fundo Soberano

4. a Defende uma escola com conteúdos “neutros”, sem

para financiar a educação (75%). Mais uma letra morta do

5. a conhecimento crítico e estímulo à participação social. Bane

Plano Nacional. Não haverá recursos para a equiparação da

6. a a diversidade e consagra a censura. Transformado em lei,

remuneração média do magistério com a de outras profissões

7. a ele ferirá direitos constitucionais fundamentais. A situação

de idêntica escolaridade ou para a criação do piso salarial

8. a se agrava em alguns estados com a adoção das escolas

dos profissionais da educação, que inclui os funcionários

9. a militarizadas, controlando a “ordem” através da repressão.

de escola profissionalizados.

10. a O debate com a sociedade sobre o caráter reacionário do
11.

Acentua-se a privatização do Estado através de

PL e a luta contra a sua aprovação são bandeiras centrais

contratos com Organizações Sociais (OSs) e da terceirização

12. a da pauta dos trabalhadores da educação. A CNTE deve

ilimitada (PL 4.330/2006). Mais precarização dos serviços

13. a construir uma forte campanha contra o Projeto Escola

públicos. Na educação infantil, o PNE determina metas

14. f

Sem Partido, articulando os sindicatos da educação e os

ousadas, como a ampliação em 50% de vagas nas creches

15. f

movimentos sociais, visando derrotar este retrocesso.

públicas e a universalização imediata da pré-escola, uma

16. f

Como parte da política de desmonte do Estado, as

realidade ainda não atingida. A tendência será a volta

17. f

principais medidas dos últimos meses atingem em cheio

ao passado recente: espaços de assistência e depósito de

18. f

o coração da educação pública brasileira. Afinal, o golpe

crianças, com muita terceirização e OSs.

19. f

é contra as conquistas dos trabalhadores! O capital e o

A CNTE amplia a sua presença em sindicatos

20. f

conservadorismo estão unidos para aprovar medidas que

representantes de redes municipais de ensino, cada vez

21. f

nos empurrarão de volta ao passado. O PL 4330, o PLS

mais envolvidos com demandas da educação infantil. Esse

22. f

131/2015 e a PEC 55 são muito mais do que números.

segmento caracteriza-se por grande terceirização, desvios

23. f

Significam um profundo retrocesso no financiamento da

de função e precarização dos seus profissionais e da sua

24. f

educação e na valorização dos trabalhadores. As metas do

infraestrutura. A Confederação deve fortalecer a sua ação,

25. f

PNE tornam-se uma obra de ficção.

encaminhando nacionalmente:

26.

A PEC 55 institui um verdadeiro ajuste fiscal de

• A luta contra as baixas condições de qualidade
e de trabalho na educação infantil;

27. f

20 anos para os trabalhadores e os mais pobres. Impede a

28. f

ação futura de qualquer governo no quesito investimentos

• A luta pela formação continuada e a

29. f

sociais. Os mesmos não poderão crescer acima da inflação

profissionalização dessas trabalhadoras, exigindo o

30. f

acumulada no ano anterior. Quanto menor a inflação, menor

cumprimento da legislação existente a respeito da

31. f

o investimento! Congela as remunerações dos servidores

formação em magistério para o desenvolvimento do

32. f

públicos da União e o Piso Salarial Nacional do Magistério.

trabalho pedagógico com bebês e crianças, alterando

33. f

Aos estados e municípios a mesma política a partir da

a situação de milhares de profissionais em situação

34.

aprovação do PLP 257/2016: aumento da previdência em

irregular em muitas unidades públicas de educação

35. f

14% e congelamento salarial para os servidores públicos.

infantil do Brasil.

36. f

Atingem em cheio aos planos de carreira duramente

37. f

conquistados. A lei do 1/3 de atividade extraclasse torna-

38. f

se, definitivamente, uma letra morta, sem a previsão de

39. f

novos concursos.
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1. a licenciaturas de educação do campo correm um sério risco

Congresso, a MP impõe um sério ataque à profissionalização

2. a de extinção. A SECADI está inviabilizada, na prática, com

e à formação continuada do magistério, um avanço

3. a a exoneração de funcionários e a diminuição drástica de

dos governos Lula-Dilma, num esforço de por fim aos

4. a recursos. As suas ações fortaleceram a presença do número

professores leigos tão comuns em diversas regiões do Brasil.

5. a de estudantes com deficiência em escolas regulares. O

Sem necessitar de diploma específico, teremos de volta os

6. a seu enfraquecimento significa um retrocesso nas políticas

leigos sob as vestes do “notório saber”, reconhecidos pelos

7. a direcionadas aos mais desprotegidos socialmente, como os

sistemas de ensino, desvirtuando o seu sentido original.

8. a povos quilombolas, indígenas e ribeirinhos.
9. a

A resistência ao desmonte do Estado brasileiro

Embalados com uma versão radical do

começou. Hoje, o protagonismo é dos jovens estudantes.

10. a neoliberalismo, a MP 746 condena definitivamente o futuro

Num fenômeno que se aprofundou em 2015, em São

11.

das classes populares ao trabalho mal remunerado do qual o

Paulo, as ocupações revelam a disposição de luta de jovens

12. a capital tanto precisa para ampliar os seus lucros. Ancorada

cada vez mais empoderados, chamando a atenção para os

13. a da reedição do Ensino Médio Inovador, de 2009, e sem

problemas graves da educação que afetam o seu futuro.

14. f

um amplo debate com a sociedade, a contrarreforma do

É urgente uma profunda reflexão dos movimentos

15. f

ensino médio promete investimentos em horário integral,

sociais da educação sobre o impacto do fenômeno das

16. f

sem educação integral. Uma falácia para um governo

ocupações estudantis na construção de projetos políticos

17. f

comprometido com um ajuste fiscal draconiano.

pedagógicos contra-hegemônicos à onda conservadora
nas escolas.

18. f

As mudanças atacam a forma e o conteúdo,

19. f

uniformizando e hierarquizando, segundo a lógica da

A luta de classes no Brasil está quente, reafirmando

20. f

BNCC. A MP precariza ainda mais o ensino: diminui o

a percepção de estamos realmente em tempos de guerra.

21. f

conteúdo obrigatório, num contexto em que o jovem começa

Os trabalhadores aos poucos voltam à cena, mas as lutas

22. f

a consolidar seus conhecimentos, necessitando, portanto,

vindouras tendem a ser muito duras. As esquerdas sofreram

23. f

de uma formação de base, ampla e integral. A medida

uma derrota estratégica. Impõe-se a ela, uma grande unidade

24. f

determina que as redes de ensino ofereçam “itinerários

de ação para animar e ganhar novamente a palavra dos

25. f

formativos”; ou seja, especializações. Como os sistemas

trabalhadores. Assim, a atual conjuntura nos indica uma

26.

estaduais públicos vão oferecer essas “possibilidades de

tarefa clara: não reconhecer a legitimidade do governo

27. f

escolha” entre cinco áreas se os investimentos estarão

golpista! Lutar pela revogação de todas as medidas que

28. f

congelados? Se, atualmente, não conseguem garantir o

bloqueiam o nosso futuro! Fortalecer a resistência, e,

29. f

“básico”? Ou seja, prevalecerá aquilo que a “casa” tiver para

sobretudo, reacender o ímpeto das classes trabalhadoras

30. f

ofertar. Inspirando-se na contrarreforma conservadora da

do país, levando a luta de massas até a greve geral para

31. f

ditadura militar, a MP 746 transforma o ensino médio num

derrotar o golpismo e retomar o caminho das mudanças!

32. f

conjunto de módulos, organizados em sistema de créditos ou

33. f

disciplinas. Fica implícita a semestralidade, trazendo mais

34.

economia aos cofres públicos. O velho tecnicismo toma a

Vivemos sob o maior ataque do capital desde o fim

35. f

cena. Não é mais fundamental uma formação educacional

da ditadura militar: para reduzir os direitos econômicos,

36. f

integral dos jovens, e do ser humano, descartando-se, por

sociais e políticos da classe trabalhadora a fim de manter os

37. f

isso, a obrigatoriedade do ensino de artes, educação física,

padrões de acumulação e a primazia do capital financeiro,

38. f

filosofia e sociologia.

o governo Temer, o Congresso Nacional e os aparatos do

39. f

Concatenada com as medidas em aprovação no
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1. a prerrogativas democráticas e violam a Constituição

Para colocar a luta num patamar político e

2. a respaldados cotidianamente pelo oligopólio da mídia.

organizativo à altura de enfrentar e vencer o grande

3. a

Para deter a escalada de reação popular contra

capital e seus lacaios golpistas, derrotar os seus objetivos

4. a o governo golpista de Temer, se utilizam de cada vez

estratégicos, preservar os direitos duramente conquistados e

5. a mais de potente repressão policial e violação de direitos,

retomar o caminho democrático é fundamental que a classe

6. a configurando claramente a construção de um estado de

trabalhadora organizada assuma o seu lugar na luta das ruas.

7. a exceção no país. As manifestações e greves da educação

A greve geral é um instrumento chave para deter

8. a são alvo constante das ações truculentas dos governos,

a ofensiva reacionária que está impondo um novo ciclo

9. a com o apoio cada vez maior de diversos setores do poder

neoliberal no país, de dimensões e alcance ainda mais

10. a judiciário – vide a autorização do juiz de Brasília ao uso de

profundos que nos anos 1990. E o centro da tática do

11.

técnicas de tortura na repressão às ocupações estudantis.

movimento sindical deve ser a construção da greve geral que

12. a A CNTE deve ser protagonista e, em parceria com

coloque em movimento milhões de trabalhadores em defesa

13. a os demais sindicatos e movimentos sociais, deve se

dos direitos, pela democracia e contra o governo golpista.

14. f

dirigir aos tribunais internacionais, questionando a

No final de maio de 2016, a CUT deliberou que “Para

15. f

violação dos direitos fundamentais básicos no Brasil,

derrotar o golpe e sua política neoliberal e entreguista,

16. f

como o de manifestação, expressão e de organização,

a CUT, além de todas as manifestações já realizadas,

17. f

desrespeitados continuamente.

desencadeia agora o processo de preparação de uma

18. f

Em 31 de agosto de 2016 teve fim uma etapa recente

greve geral. Continuaremos também nas ruas, em grandes

19. f

da história do Brasil. Teve início um novo período em que a

manifestações, ao lado de jovens militantes, de artistas,

20. f

relação entre as forças políticas, as instituições e as classes

de personalidades, de partidos políticos e todos os outros

21. f

sociais, bem como a relação do Brasil com o mundo serão

segmentos democrático-populares da sociedade com a E

22. f

muito diferentes do que prevaleceu na maior parte dos

tarefa prioritária de derrotar o golpe, fazendo ecoar nossas

23. f

governos Lula e Dilma.

bandeiras de resistência e de luta...”

24. f

O movimento sindical, em especial a Central

A construção da greve geral está em curso, com

25. f

Única dos Trabalhadores, as entidades a ela vinculadas, as

destaque para o “Esquenta Greve Geral” de 22 de setembro

26.

centrais sindicais combativas e a CNTE estão chamadas a

e o Dia Nacional de Greve de 11 de novembro. Ainda que

27. f

cumprir um papel central e destacado na construção de uma

sem a potência e o alcance necessários para a deflagração

28. f

estratégia de enfrentamento à ofensiva do capital sobre a

da greve geral, foram importantes mobilizações precedidas

29. f

classe trabalhadora.

de assembleias, plenárias, agitação e propaganda através de

30. f

Para isto é preciso superar as debilidades

aulas públicas, panfletagens, culminando com paralisações,

31. f

políticas e organizativas, combater o burocratismo e o

atos, manifestações, trancamento de rodovias e avenidas.

32. f

corporativismo, investir em processos de politização, de

Com o apoio e a participação ativa dos movimentos

33. f

mobilização e engajamento de milhões de trabalhadoras

populares e das Centrais Sindicais que compõem a Frente

34.

e trabalhadores em movimentos fortes e combativos,

Brasil Popular e Povo Sem Medo, que devem ser os nossos

35. f

capazes de contribuir para o deslocamento da correlação

aliados na luta contra o golpe e a retirada de direitos,

36. f

de forças a favor da classe trabalhadora, criando as

priorizando a unidade com o campo popular.

37. f

condições políticas para defender os direitos e derrotar

Cabe ao conjunto do movimento sindical, mas em

38. f

o golpe em curso e retomar os caminhos das mudanças,

especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação

39. f

das reformas estruturais e do socialismo.

apoiar ativamente as ocupações das escolas, é preciso
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1. a contribuir com para que as organizações de ocupações

nosso campo é papel das organizações sindicais, que

2. a convertam-se em um saldo estratégico para a disputa

cumprem um papel único e decisivo na arena da luta de

3. a política e social de longo prazo. As ocupações podem

classes.

4. a acumular para formar polos de resistência, diálogo com

Bons e corretos são os métodos e a política sindical

5. a a juventude e ponto de referência para alcançar outros

que contribua decisivamente para abrir os caminhos para

6. a setores da classe trabalhadora e da sociedade brasileira.

a retomada da ofensiva na luta de classes.

7. a

Ainda em 2016, estamos convocados a mobilizar e

8. a combater a votação da PEC 55, o projeto de terceirização,

BALANÇO POLÍTICO DA CNTE

9. a a regulamentação do trabalho escravo e a imposição de

No último triênio as ações da CNTE estiveram

10. a restrições ao direito de greve dos servidores públicos.

basicamente ancoradas num processo de luta cujo objetivo

E neste processo devemos acumular forças para a

foi de tentar assegurar que no PNE conseguíssemos manter

11.

12. a convocatória da greve geral.

os 10% do PIB para a educação pública ,que acabou

13. a

Em 2015, a CUT compreendeu que a luta pela

acontecendo em meados de 2014, embora com as restrições

14. f

democracia só teria êxito se articulada com a luta pelos

que acabaram acontecendo em razão de recursos públicos

15. f

direitos da classe trabalhadora, o que se traduziu em lutar

que vão para iniciativa privada em forma de programas

16. f

duramente contra a política econômica do governo Dilma,

federais, a exemplo do Fies ou Pronatec.

17. f

que começou na contramão do programa vitorioso nas

No entanto, um ano após aprovação do PNE ,houve

18. f

urnas e foi abatido pela direita antes que pudesse retomar

uma articulação nacional da igreja católica e evangélicas

19. f

o caminho para os compromissos firmados em 2014.

no sentido de barrar o debate livre e consequente sobre a

20. f

A articulação da luta por Nenhum direito a Menos

sexualidade e gênero. Nesse episódio a Cnte não teve forças

21. f

com a luta contra o Golpe e pela democracia continua

nem conseguiu fazer uma articulação e uma forte reação

22. f

fundamental, é um erro aceitar a chantagem das centrais

nacional com os movimentos sociais que debatem o tema.

23. f

pelegas golpistas e governistas (e do esquerdismo) e em

Daí em quase todos os planos estaduais e municipais foram

24. f

nome de uma falsa unidade minimizar da luta contra o

retirados os itens que tratavam do tema.

25. f

golpe. O esvaziamento do conteúdo político da consigna

Nesse período já se aprofundava toda a crise que

26.

Nenhum direito a Menos é o caminho para a derrota ou para

girava em tono do pagamento do PSPN conforme a lei.

27. f

a capitulação de negociar o que é inegociável – os direitos

Embora até o final de 2015 mesmo com a ameaça de

28. f

da classe trabalhadora - como querem as direções sindicais

impeachement , a presidente Dilma tenha mantidas as regras

29. f

aliadas do Golpe. No entanto, disputar na luta concreta, as

de revisão, parte expressiva dos governos e municípios

30. f

bases trabalhadoras que estão sob o alcance das centrais

já faziam essa revisão de acordo com sua conveniência

31. f

pelegas é fundamental para a construção de uma ampla

financeira, alguns governadores eleitos em 2014 sequer

32. f

unidade da classe contra o golpe e a retirada de direitos.

fizeram alguma revisão, e outros apenas complementaram

33. f

Por outro lado, o risco de desidratação política no

o valor do piso e o nivelaram à todas as carreiras do

34.

processo da luta pela manutenção dos direitos deixa o

35. f

território livre para o avanço das ideias reacionárias de

Nesse período a Cnte tentou articular uma luta

36. f

direita, fascistas, racistas, machistas e xenófobas no seio da

nacional com atos nacionais e estaduais, mas em amplo

37. f

classe trabalhadora. Fazer a disputa política e ideológica,

descenso das lutas, e diante de um governo federal cada

38. f

defender as nossas organizações, firmar o princípio da

vez mais enfraquecido, a Cnte não conseguiu emplacar a

39. f

unidade da classe, da unidade das forças populares e do

principal pauta que poderia dar ares novos a essa luta, que
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1. a era a Lei Nacional de Carreira, que estabelecia parâmetros

do cenário de caos que se vislumbra a partir dessas três leis,

2. a e padrões mínimos para a carreira dos profissionais da

menos recursos, menos salários, menos empregos , e menos

3. a educação. A Plenária Intercongressual construiu as Diretrizes

estudos e menos escolas.

4. a e referência de Plano de Carreira para os Profissionais

As iniciativas de resistência têm sido feitas, porem o

5. a da Educação. No que se refere a pauta específica dos

momento político é extremamente delicado pelo acúmulo

6. a funcionários de escola, a Cnte vem construindo referência

de força que a direita adquiriu a partir da concretização do

7. a de curso superior de formação profissional, para além do

golpe, o governo golpista de Temer tem total controle do

8. a Profuncionário que refere-se a formação em nível médio.

Congresso Nacional, sustentação no STF e blindagem dos

9. a

Este último triênio também foi um período, sobretudo

grandes meios de comunicação. Embora a pauta atinja o

10. a após a vitória de Dilma em 2014, que os trabalhadores em

conjunto dos servidores públicos, sem sombra de dúvida

11.

educação tiveram que enfrentar uma pauta extremamente

nesse momento histórico, os trabalhadores em educação são

12. a conservadora, cujo objetivo é terceirizar a educação e o

os mais atingidos, e sem dúvida os que mais tem reagido,

13. a trabalhadores, calar qualquer criticidade e de punir aos que

embora longe das reações das décadas de 80 e 90, e com uma

14. f

resistirem. A entradas das Organizações sociais de direito

Cnte que em virtude da grande divisão da esquerda ainda não

15. f

privado nas nossas escolas, capitaneadas pelo PSDB, as

conseguiu protagonizar uma grande reação de greve geral no

16. f

escolas militarizadas, algumas delas copiadas pelo governo

setor da educação. A atual correlação de forças, exige uma

17. f

do PT, a exemplo do Piauí e a lei da mordaça ou escola sem

CNTE com capacidade de articular embates mais fortes.

18. f

partido, chegaram como uma reação da direita aos avanços

Foi acertada a posição da Cnte, juntamente com a CUT e

19. f

conquistados nas últimas legislações. Nesse sentido, as

demais movimentos populares de pautar o enfrentamento

20. f

reações têm sido mais firmes, e a Cnte inclusive conseguiu

contra as propostas de reforma da Previdência, da Lei 257

21. f

fazer bons atos nos estados em que os projetos e as ações

e do golpe, que foi expressa na grande manifestação dos

22. f

foram mais evidentes, a exemplo de Goiás, Piaui e Alagoas.

100 mil em Brasilia. Também, nessa conjuntura do Golpe,

23. f

No caso de Alagoas está próximo a ser julgado no STF um

a ação do “trancaço” e não funcionamento do MEC por um

24. f

projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa local

dia, traduz as tentativas de construção de uma organização

25. f

que proíbe o professor de fazer menção ou opinar sobre

mais combativa, que se faz necessária.

26.

qualquer tipo de assunto fora do componente curricular da

27. f

disciplina e o pune em caso de desobediência.

No entanto vale registrar que na área de formação
da CNTE, que a Esforce (Escola de Formação da CNTE),

28. f

A correlação de forças da Cnte e governo anterior

se consolidou , quer seja pela qualidade da maioria dos

29. f

dava alguma possibilidade de alguns avanços, o caráter

cadernos de formação sindical que foram enviados às

30. f

mercadológico e privatista no educacional, a tônica foi

entidades filiadas, quer seja pela efetivação da Revista

31. f

de reação de afronta ao “vergonhoso” documento Pátria

RETRATOS DA ESCOLA. A revista é um grande

32. f

Educadora e da construção da BNCC, no entanto, nossa

referencial de leitura, estudos e debates sobre a educação

33. f

capacidade de resistência e articulação no debate foi

pública brasileira. Aliados a eles, embora com apenas uma

34.

importante, sem contudo modificar a dinâmica e a lógica.

publicação anual, a REVISTA MÁTRIA tem sido um

35. f

Nos dias atuais com o golpe definitivamente

importante instrumento de valorização da mulher, bem

36. f

sendo concretizado, as ações da direção da Cnte tem sido

como de resistência à violência e de conscientização sobre

37. f

totalmemte reativas, com a fragmentação do projeto do

o papel da mulher na sociedade.

38. f

Pré-sal, a PEC 241/55 e a MP do Ensino Médio, toda a

Outro ponto importantíssimo a ser ressaltado foi

39. f

pauta anterior teve que ser posta em segundo plano, diante

a promoção de um grande encontro sobre comunicação
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1. a sindical realizado pela CNTE e organizado pela Secretaria

na formação e no exercício da docência. São poucos os

2. a de Comunicação da entidade. Os encontros vem ocorrendo

olhos atentos para ver as dimensões de gênero no dia-a-dia

3. a anualmente desde 2009 com a participação de jornalistas

escolar e social, talvez pela dificuldade de trazer para o

4. a progressistas renomados que debatem sobre a importância

centro das reflexões não apenas as desigualdades entre os

5. a da comunicação para a disputa da hegemonia na sociedade,

sexos, mas também os significados de gênero subjacentes

6. a bem como tem ocorrido apresentação de experiências

a essas desigualdades e pouco contemplados pelas políticas

7. a vitoriosas na área da comunicação, produzidas pelas diversas

públicas que ordenam o sistema educacional.

8. a entidades, no campo dos jornais escritos, televisão, e rádio.

O sistema educacional é estruturado para receber

9. a O trabalho da Secretaria de Comunicação faz com que a

homens e mulheres. Consequentemente, os espaços

10. a CNTE esteja cada vez mais conectada com as redes sociais,

reservados para indivíduos de identidades sexuais binárias

11.

e é visível o avanço conseguido nesse período, em termos

não são adequados para indivíduos que se caracterizam

12. a de qualidade do conteúdo do site, qualidade dos cartazes e

por múltiplas identidades sexuais. Sejam esses indivíduos,

13. a cobertura de eventos. No entanto, é necessário ainda avançar

crianças, jovens ou adultos, na condição de estudante ou

14. f

nessa área, a CNTE mesmo com o seu tamanho e a sua

docência

15. f

abrangência, é ainda uma entidade de pouca visibilidade

O corpo da mulher é construído sob os conceitos

16. f

na mídia nacional, e de pouca penetração em áreas alheias

do que venha a ser certo e errado através dos pensamentos

17. f

à educação.

morais que rege as famílias. As famílias ensinam as meninas

18. f

Este tem sido um período de muitas mobilizações, de

os comportamentos adequados para a sua construção. Esses

19. f

muitas greves e manifestações, a CNTE protagonizou muitas

comportamentos adequados incluem a idealização de um

20. f

lutas e Marchas, no entanto, ainda distante do que ocorreu no

corpo belo, heterossexual e reprodutivo. Valor explorado

21. f

passado, mas diante desse chamamento à guerra que a direita

pela mídia que não poupa truques para vender produtos

22. f

tem feito, há espaço para mais e maiores manifestações, e

“milagrosos”. O corpo das mulheres são explorados

23. f

será necessário termos no próximo período uma direção que

constantemente pelas imposições mercadológicas.

24. f

encarne esse novo momento e que protagonize um grande e

Uma constante na atuação de entidades

25. f

frutífero processo de resistência. Coordenar ações nacionais

fundamentalistas religiosas é a reafirmação, tanto jurídica

26.

de luta que possa dar visibilidade nacional, criar fóruns ou

como sociocultural do papel da mulher na sociedade, de mãe,

27. f

comitês regionais de mobilização, atrair os novos militantes.

responsável pela manutenção da ordem e reprodutora dos

28. f

Somos a categoria de servidores públicos mais aguerrida,

status sociais dentro das relações classistas de manutenção

29. f

mais mobilizada. No entanto o nosso grito, a nossa luta, a

do poder. Essa ideologia fundamentalista serve à política

30. f

nossa forma de organização junto às entidades, precisam

econômica conservadora, reforçando a desvalorização do

31. f

ser alteradas no sentido de mobilizarmos mais e melhor. A

trabalho das mulheres, precarização e salários menores

32. f

CNTE tem um enorme desafio no próximo período, e não

que dos homens.

33. f

pode se furtar de fazê-lo valer.

As relações sexistas são responsáveis pelas divisões

34.

de trabalho baseado na condição sexual, Às mulheres são

35. f

POLÍTICAS PERMANENTES

dadas o papel do cuidado e para tanto a educação e a saúde

36. f

COMBATER A EDUCAÇÃO SEXISTA PARA A

são profissões que estão sempre ocupadas por um número

37. f

VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

grande de pessoas do gênero feminino. O trabalho do

38. f

As relações de gênero ganham pouca relevância entre

cuidado, ao ser considerado um trabalho feminino, assim

39. f

educadores e educadoras, tal questão raramente é abordada

como o trabalho doméstico dentro do sistema capitalista é
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1. a um trabalho desvalorizado.

sociedade livre do machismo, do racismo, da LGBTfobia e

2. a

Há também a concepção construída historicamente

de tantas outras opressões depende da criação de uma nova

3. a e inconsciente de que o trabalho remunerado das mulheres

sociedade, uma sociedade comunista, cujo nascimento está

4. a serve apenas como um complemento ao salário dos homens,

atrelado à transição socialista.

5. a o que justifica o fato dos salários delas serem inferiores aos

Isso não quer dizer que a defesa do projeto socialista

6. a dos homens.

no mundo está sobreposto à luta feminista. Longe de

7. a

As mulheres são submetidas às duplas jornadas

encararmos a luta social como uma equação matemática,

8. a de trabalho, o trabalho doméstico continua sendo uma

caminhamos para que a nossa organização e política

9. a prerrogativa das mulheres mesmo quando elas se propõem

compreendam a complexidade das estruturas sociais e da

10. a a realizar os mesmos trabalhos realizados pelos homens.

desigualdade, fugindo de respostas fáceis. Embora, tenhamos

11.

Podemos perceber o efeito dessas imposições sociais

acordo que a luta das mulheres antecede a exploração

12. a nas professoras. Elas apresentam mais cansaço físico e

da classe trabalhadora; a realidade é que a opressão das

13. a mental do que os homens, o stress toma conta delas e as

mulheres é utilizada pelo capitalismo e ampliada por ele.

14. f

condicionam a condições precárias de saúde. As várias

Contudo, mesmo em países de experiência socialistas o

15. f

jornadas de trabalho prejudicam a formação continuada

machismo não desaparece.

16. f

das professoras e as submetem a uma jornada excessiva

17. f

de trabalho.

Por isso, entendemos que a máxima: “sem feminismo
não há socialismo” é tão válida quanto o seu inverso , “sem

18. f

Se a sociedade de classes nasce a partir da propriedade

socialismo não há feminismo”. Qualquer dicotomia que

19. f

privada dos meios de produção, o patriarcado tem origem na

se cria de uma direção ou de outra é puro reducionismo

20. f

própria estrutura do surgimento da propriedade. Se o Grande

da realidade. Mesmo que criadas as condições materiais

21. f

Capital precisa de extração da Mais-Valia, as mulheres da

para a igualdade social de toda a humanidade, se houver

22. f

classe trabalhadora são as geradoras da essencial mão-de-

desigualdades entre homens e mulheres, esta sociedade

23. f

obra que alimenta esse sistema. Se o Estado burguês se

não é, e nem pode ser uma sociedade comunista, tão pouco

24. f

desresponsabiliza das mazelas geradas pelo capitalismo,

feminista.

25. f

o peso dessa ausência recaí sobre as famílias mais pobres,

A legitimidade da luta feminista passa pelo

26.

na sua imensa maioria chefiadas por mulheres. Se o capital

reconhecimento de que as mulheres são oprimidas pela

27. f

resolve flexibilizar as relações de trabalho e reduzir os

simples condição de serem mulheres. A esta opressão várias

28. f

salários são as mulheres um dos segmentos mais atingidos.

outras podem ser somadas. As mulheres burguesas e as

29. f

Além disso, quando nos referimos à organização

trabalhadoras sofrem com o machismo, mas a última além

30. f

de mulheres trabalhadoras, estamos nos referindo às

de sofrer com este, sofre também com a opressão de classe.

31. f

gigantescas categorias profissionais, é o caso das professoras,

A mulher negra e trabalhadora, possuí uma representação

32. f

enfermeiras, trabalhadoras domésticas e de tantas outras

social que passa por três opressões históricas: o machismo,

33. f

profissões que trazem um forte recorte sexista explicado,

o racismo e a sua condição de classe. O homem operário

34.

inclusive, pela dinâmica da divisão sexual do trabalho na

sofre opressão na sociedade do capital, mas a mulher na

35. f

sociedade capitalista.

mesma condição sofre uma dupla: por ser mulher e por

36. f

Compreendemos que a total emancipação humana

ser trabalhadora. A atual sociedade é tão profundamente

37. f

passa pela condição fundamental de extinção do atual

desigual que mesmo um/a oprimido/a pode, a depender

38. f

modelo socioeconômico. Plena justiça social só será possível

do contexto, ser também um/a opressor/a. Por isso, quando

39. f

com a superação do sistema capitalista. Mais ainda, uma

uma mulher da classe burguesa não reconhece os direitos
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1. a trabalhistas da “sua” empregada doméstica, ela não o faz,

a representatividade da diversidade brasileira, o que já

2. a não por se tratar de uma relação entre duas mulheres, mas,

sinalizou o que viria pela frente. Um retrocesso simbólico

3. a objetivamente, por estar defendendo seus interesses de

nas conquistas dos últimos 13 anos da administração do

4. a classe, embora elementos do machismo também explique

Partido dos Trabalhadores. Um somatório de medidas de

5. a essa posição, mas não faz dele o elemento preponderante.

cunho racista, sexista, excludente vieram à tona servindo

6. a

como um divisor de águas para o aumento das desigualdades

Ou seja, desarticular a luta socialista da luta

7. a feminista é arrancar de uma imensa parte da humanidade

sociais no país.

8. a a condição de protagonizar o fim de duas opressões distintas,

Uma da medidas arbitrárias é a PEC 55 que congela

9. a mas intrinsecamente relacionadas. Pois, se a burguesia não

investimentos em setores básicos para o desenvolvimento

10. a concederá a emancipação da classe trabalhadora, não serão

da nação como na educação, reduzindo 20 longos anos de

11.

os homens a conceder às mulheres a sua plena emancipação

investimentos concretizando o ataque às políticas de inclusão

12. a social. Se uma das tarefas das/os socialistas é fazer com

do povo negro e indígena. As cotas implementadas sob força

13. a que toda a classe trabalhadora (homens e mulheres) sejam

da Lei 12.711/12 que amplia vagas nas universidades para

14. f

socialista, a nossa tarefa, enquanto socialistas é esta também,

negros, pardos e indígenas estão no alvo dos golpistas.

15. f

mas enquanto feministas vai além, temos que fazer com

Com a aprovação da PEC 55, a lei das cotas perderá sua

16. f

que cada mulher seja feminista

configuração, pois com a diminuição das verbas para

17. f

Tarefa de uma nova sociedade socialista só se

implementação de políticas de democratização do acesso

18. f

conseguirá acabando com todos os tipos de opressões,

ao ensino serão elas, as cotas quem receberão os primeiros

19. f

incluindo a opressão de gênero. Portanto, da mesma forma

vetos dos ataques. Não podemos negar que a educação ainda

20. f

que a superação do machismo não pode ser vista de maneira

tem o viés eurocêntrico e elitista e o governo usurpador

21. f

isolada ou separada de outras questões, também o socialismo

somado ao Congresso mais conservador das últimas décadas

22. f

não pode ser alcançado se não pela luta contra opressões

já sinalizaram para a sociedade que reparação histórica e

23. f

que inclua o combate às opressões de gênero. Desta forma

justiça social não são pautas que interessam neste momento

24. f

a educação apenas será valorizada quando vencermos o

e em nenhum outro. Este grupo que por ora ocupa os

25. f

machismo e constituir uma sociedade feminista e socialista.

espaços de poder por força de um golpe é caracterizado

26.

por atores que sempre se opuseram às políticas voltadas

27. f

POLÍTICAS DO GOVERNO ILEGÍTIMO

para a diversidade e para o enfrentamento do racismo e

28. f

AMEAÇAM AS CONQUISTAS DO POVO

desigualdades neste país.

29. f

NEGRO

Neste contexto, urge a necessidade de toda forma de

30. f

“O dever mais alto, mais grave é , de certo, o da

mobilização principalmente do povo negro que representa

31. f

educação que, dando ao povo consciência de si mesmo e de

a maioria da população brasileira com estratégias de luta:

32. f

seus destinos e a força para afirmar-se e realizá-los, entretém

• Contra o retrocesso do governo Temer e em defesa

33. f

cultiva e perpetua a identidade da consciência nacional

34.

na sua comunhão íntima com a consciência humana”

35. f

(BOMFIM, 2015).

dos direitos sociais e trabalhistas;
• Pela preservação das políticas de promoção da
igualdade racial dos últimos 13 anos em destaque às Leis

36. f

Em maio de 2016 logo após o golpe orquestrado

37. f

pelo Congresso, mídia golpista e parte do judiciário, foi

• Combate ao genocídio da juventude negra (a

38. f

anunciado o primeiro escalão que iria compor o governo

cada 7 pessoas assassinadas entre os jovens, 5 são afro

39. f

ilegítimo de Michel Temer. Nesta composição não havia

descendentes (IPEA). Enquanto um adolescente branco
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1. a tem 74,6% menos chances de ser assassinado do que um

conhecimento fragmentado através da profissionalização dos

2. a adulto branco, a chance de um adolescente negro ser vítima

estudantes trabalhadores. Reafirmar a defesa da educação

3. a de homicídio é de 23,2% maior do que um adolescente

pública e de qualidade social, que implica também na defesa

4. a branco.

da educação do campo, da educação inclusiva, educação

5. a Nossa arma é resistência na luta!

de jovens e adultos;

6. a

- Enfrentar ofensivamente a Lei da Mordaça. As

7. a PLANO DE LUTAS

forças reacionárias do País, com a simpatia do Governo

8. a

O conjunto dos Trabalhadores e Trabalhadoras da

Federal ilegítimo do Temer, tenta implantar a Escola sem

9. a Educação de todos os Estados do Brasil, deverão se impor

partido, o que chamamos de Lei da Mordaça. Esse projeto

10. a com uma pauta de lutas para frear essas investidas ultra

coloca em risco toda a construção da democracia dentro

11.

das escolas, sendo uma iniciativa de censura e perseguição

neoliberais do Temer e sua gang, que tomou de assalto o

12. a Planalto:

à liberdade de expressão, impedindo a promoção de debates

13. a

- Lutar contra a Reforma da Previdência Social do

sobre temas importantes como história, política, gênero,

14. f

Gov. Temer e para que a Previdência esteja sob o controle

direitos humanos, impedindo a livre organização de alunos

15. f

dos trabalhadores. Não à desvinculação do Salário dos

(as), professores(as);

16. f

Aposentados do salário Mínimo. Lutar pelo fim do fator

- Lutar para que a escola democrática e popular possa

17. f

previdenciário e pela redução da jornada de trabalho, sem

assegurar a valorização das produções culturais regionais

18. f

redução de salários.

(artísticas, folclóricas, linguísticas etc.) de viés popular

19. f

- Lutar contra a Reforma da PEC 55, a PEC da

20. f

morte da Educação e da Saúde. Esta PEC se configura

21. f

no maior ataque aos direitos sociais da história do Brasil,

22. f

principalmente na área da Educação e da Saúde. A CNTE

23. f

deverá estar articulada com o conjunto do movimento

- Denunciar e lutar contra as Medidas de Temer

24. f

sindical combativo para a construção da resistência

contra a Educação, que acabou com o Pacto pela

25. f

necessária, seja nas paralisações, seja na pressão e denúncia

Alfabetização na idade certa, com o Programa Nacional

26.

dos Deputados (as) Federais e Senadores (as) Golpistas

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC),

27. f

que votaram a favor da PEC da morte. Lutar para que o

com o Ciências sem Fronteiras na Graduação, com o Portal

28. f

percentual de recursos públicos vinculados à Educação

dos Diplomas. Revogou as nomeações para o Conselho

29. f

seja no mínimo de 30% para os Estados e Municípios e,

Nacional de Educação. Pretende acabar com o atual modelo

30. f

no mínimo, 25% para União;

de Exploração do Pré-Sal, reduzindo recursos do Fundo

presentes na realidade local e regional dos estudantes e
das comunidades;
- Apoiar aos Estudantes nos movimentos de
resistências na defesa da educação pública.

31. f

- Lutar para que a União assuma, junto com Estados

32. f

e Municípios, a responsabilidade para o pagamento do

- Participar da construção da Greve Geral para

33. f

reajuste anual do Piso Salarial Nacional dos profissionais

derrubar as investidas do Governo nefasto e golpista de

34.

da Educação através de repasses de recursos, numa

Temer;

35. f

política unificada de valorização desses profissionais. Pelo

- Lutar pela realização de uma auditoria séria e

36. f

cumprimento na totalidade da lei nacional de piso, incluindo

contra o pagamento da dívida externa, contra o superávit

37. f

aí o limite dos 2/3 de jornada em sala de aula.

primário, perda de direitos adquiridos e o arrocho salarial;

Social, que destina 75% para a Educação.

38. f

- Combater as atuais políticas para o Ensino Médio,

- Lutar pela demarcação e homologação das terras

39. f

de caráter neoliberal, que visam apenas o acesso ao

indígenas e quilombolas, garantindo, inclusive as condições
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1. a de subsistência, resgatando e preservando a sua cultura

- Lutar pelo fim do imposto Sindical;

2. a através de uma educação inclusiva;

- Lutar para combater o monopólio dos meios de

3. a

- Defender o ser humano como centro de todo e

4. a qualquer projeto de sociedade, afirmando a solidariedade,
5. a a justiça, a igualdade e a democracia como princípios

comunicação e valorizar a mídia alternativa (rádios, TV’s
comunitárias, jornais, revistas, etc.);
- Lutar contra o modelo de educação minimalista e

6. a fundamentais,;

seletiva, pobre em conhecimentos, defendido pela classe

7. a

- Denunciar e combater a violência praticada

dominante, imposto à classe trabalhadora e defender uma

8. a contra crianças, adolescentes, idosos, moradores de rua,

educação laica e para emancipação humana que promova

9. a LGBTT, negros, índios, deficientes, mulheres, imigrantes,

o acesso de todos aos bens produzidos pela humanidade;

10. a profissionais do sexo e lutar para o efetivo cumprimento

- Lutar por formação continuada, auto-gestada pelos

11.

da lei Mar ia da Penha e ampliação das delegacias

12. a especializadas e casas de abrigamento para as mulheres

trabalhadores em educação.
- Lutar para que cada avaliação interna de cada

13. a violentadas;

unidade escolar tenha como parâmetro e contra a

14. f

-Buscar a articulação das nossas lutas com as lutas

meritocracia: adequação das condições infraestruturas da

15. f

dos movimentos sociais e populares (estudantes, sem-teto,

escola; disponibilidade de recursos materiais existentes;

16. f

sem-terra, mulheres, índios quilombolas etc...);

formas, gestão democrática, cumprimento dos objetivos do

17. f

- Combater a exploração do trabalho, a prostituição e

projeto político pedagógico da escola e do Plano de Trabalho

18. f

o abuso sexual infanto-juvenil e lutar pela regulamentação

Docente; e inserção social da escola em sua comunidade,

19. f

do Sistema Nacional de Juventudes;

visando a construção da escola democrática e popular;

20. f

- Fiscalizar, denunciar e combater os desvios de

- Lutar para que a escola de tempo integral

21. f

verbas públicas, especialmente aquelas destinadas à

tenha projeto que garanta condições físicas, materiais,

22. f

educação e lutar para que os maus gestores públicos, atuais

administrativas e de pessoal, obedecendo as diretrizes da

23. f

ou anteriores, sejam responsabilizados administrativamente,

gestão democrática, 100% pública;

24. f

civilmente e criminalmente;

25. f

- Lutar por pleno atendimento da Educação Infantil

- Combater e denunciar as políticas educacionais

26.

mercantilistas impostas pelos organismos internacionais que

27. f

visam operar contra os interesses sociais do povo brasileiro;

28. f

- Intensificar a formação política dos trabalhadores

29. f

(Creches e Pré-escolas) nos municípios,
- Lutar pela universalização e qualidade do
atendimento para as pessoas com deficiências;.
FORA TEMER, NENHUM DIREITO A
MENOS!

em educação e dirigentes sindicais,

30. f

- Lutar pela regulamentação das Convenções da OIT

31. f

nº151 (Acordo Coletivo no Serviço Público), Convenção nº

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

32. f

158 (Fim das demissões imotivadas na iniciativa privada),

Joel Almeida (Cnte), Cândida Rosseto (Cnte), Ivonete

33. f

Convenção nº 105 (proibe o trabalho forçado), Convenção

Cruz – SE, Angela Melo – SE, Izabel Gomes da Costa

34.

nº 87 (garante a liberdade sindical e proteção do direito

– RJ, Luiz Veronezi – RS, Eliane Bandeira – RN, Jair

35. f

sindical), Convenção nº 100 (garante a igualdade de

Cavalcanti – PE, Gleice Barbosa – MS, Yuri Soares – DF,

36. f

remuneração de todos os trabalhadores da mesma base),

Karen Silveira – SP, Roberto Silva – SE, Sandra Bonfim

37. f

Convenção nº 111 ( proibe a discriminação de emprego e

– SE, Ananda de Carvalho – RS, Aldamare da Silva – PE,

38. f

profissão) e Convenção nº 182 (proibe o trabalho infantil

Marco Tulio Paolino – RJ, Rômulo Arnaud – RN, Thaísa

39. f

e promove ação imediata para eliminação);

de Magalhães – DF, Ana Luzia Costa – SE, Uilson Hora –
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1. a SE, Daniel Damiani – RS, Joana Maria Cavalcanti – PE,
2. a Clarice de Freitas Ávila- RJ, Enoque Vieira – RN, Ana
3. a Cristina Machado – DF, Ubaldina Fonseca – SE, Leila
4. a Moraes – SE, Marina da Silva – RS, Geraldo de Santana
5. a Junior – PE, Fernanda Raquel Nunes – RJ, Antonio Nolasco
6. a – RN, Janieire Tavares – SE, Paulo Cesar Lira – SE,
7. a Simone Gama – SE, Cláudia Oliveira – SE, Neuza Franco
8. a Lopes – RS, Darlene Fröhlich – RS, Adriano Pires – RS,
9. a Leandro Peixoto da Paz – PE, Lucélia Pereira- PE, Maria do
10. a Carmo de Araújo- PE, Geni Ferreira de Abreu – RJ, Carla
11.

Weendling – RJ, Vicente Vaz de França – RJ , Bernadete

12. a Pinheiro – SE, Tânia Ivone Lima – SE, Ana Geni de
13. a Andrade – SE, Maria Luci Lima – SE, Lourdes Mendonça
14. f

– SE, Arlete Costa – SE, Elbe Marques Belardinelli- RS,

15. f

Giane Lara – RS, Guilherme Bouscheid- RS, Claudia

16. f

Schaffer- RS, Marlon Dowell de Brito – PE, Maria Lúcia

17. f

Oliveira – PE, Valéria de Freitas – PE, João Elpídio do

18. f

Nascimento – PE, Núbia Passos – SE, Pablo Amorim – SE,

19. f

Gildo Bezerra – SE, Sônia Maria Santos- SE, Maria José

20. f

Nascimento – SE, Lúcia Barroso – SE, Karine Silva – SE,

21. f

Isa Cristina Oliveira – SE , José Sergio França – SE, Irineu

22. f

Oliveira – SE, Deloir Federici- RS, João Carlos Poletti – RS,

23. f

Rosa Giovanoni – RS, Elzamir Ferreira- RS, , Lúcia Morais

24. f

Santana – SE, Marly Rodrigues Silva- SE, Silvaneide Lima

25. f

– SE, Alberto dos Santos- SE, Alecsandra Alves – SE,

26.

Vanderley Silva- SE, Elizangelo Marques Santos – SE,

27. f

Nivea da Silva Barros- SE, Roberto Flech – RS, Joel da

28. f

Silva Oliveira – RS, Jorge Brizola – RS, Greice Fonseca

29. f

– RS, Hugo Santana – SE, Francisco Oliveira – SE, José

30. f

Luiz Pereira – SE, Rita de Cassia Santos – SE, Enivalda

31. f

Leite – SE, Nadja Milena Santana- SE, Antônio Dantas –

32. f

SE, Maria Augusta Oliveira – SE, Dilson do Nascimento

33. f

– SE, Ivonia Ferreira -SE, Wanderclan Oliveira- SE, Rita

34.

de Cassia Santos Oliveira - SE, Izaias Souza – SE

35. f
36. f
37. f
38. f
39. f
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RESOLUÇÕES DA CUT PODE MAIS

3. a
4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL – A LUTA

a ocupar lugar de destaque a intensificação da exploração

5. a CONTRA O FASCISMO.

nos ramos existentes, a concentração ainda mais intensa dos

6. a

Cem anos se passaram da Primeira Grande Guerra

víveres disponíveis de energia, terra, água, matérias primas,

7. a Mundial. A luta dos monopólios Mundiais é a cara desta

etc..., além da própria destruição das forças produtivas,

8. a guerra capitalista. O capitalismo concorrencial dá lugar

através das guerras.

9. a na história, aos trustes, multinacionais, cartéis e grandes

O caminho a ser tomado pelos amplos setores dos

10. a bancos. A intervenção mundial adquire novos contornos

trabalhadores do mundo inteiro é o da unidade, resistência

11.

neste período. O domínio do mundo passa a ser dividido

e da luta contra o fascismo. Essa é a ameaça fundamental

12. a em apenas um punhado de grandes países. É também a fase

aos trabalhadores, pois a sua divisão é o prato predileto da

13. a superior do capitalismo, ou seja, a antesala da revolução

burguesia, em épocas de crise crônica do sistema. Denunciar

14. f

proletária ou Socialista. É neste período, que grandes

e lutar contra os ataques fascistas aos povos, como vemos

15. f

revoluções acontecem as da Rússia, China, Vietnã, Cuba,

em todo o mundo, em especial, na Líbia, Síria, Iraque,

16. f

Coréia do Norte, todo o Leste Europeu, Camboja etc,

Palestina e no Egito é nossa tarefa.

17. f

demonstrando que, a crise no sistema capitalista na fase

A unidade demonstrada pela burguesia nos ataques

18. f

monopolista, leva os processos de emancipação da classe

aos povos, não passa de aparências. Vendem projetos

19. f

trabalhadora a ocupar lugar de destaque na história. Nesse

chauvinistas para sair da crise e os outros de ampliar a

20. f

sentido, podemos dizer que não há avanços significativos

dominação por bloco. Claro está, que nem um nem o

21. f

progressistas de classe, sem que haja uma grande crise

outro projeto correspondem ao intento do povo, porém, a

22. f

instalada no sistema.

burguesia fascista, fazem deles, o argumento para ganhar

23. f

Por isso, nós da CUT PODE MAIS entendemos que

as massas e desviá-las do caminho de um projeto popular

24. f

esta condição se formou, de uma crise sistêmica do capital.

e democrático. Fazem o povo acreditar em projetos cada

25. f

As razões para esta compreensão,foram a crise nas bolsas

vez mais xenofóbicos. Nesse sentido;

26.

em 2008, onde o capital fictício, entrou em colapso, por sua

27. f

não realização, sendo que até este momento, o capitalismo

28. f

reluta em volta das crises. Mesmo, depois de 8 (oito) anos

29. f

desta depressão das bolsas, o crescimento das economias

30. f

mundiais, é mínimo.

- Reafirmamos a luta contra o fascismo, contra o
chauvinismo;
- Defendemos que para tanto, a saída do trabalhador
é Unir, resistir e Lutar contra os engodos imperialistas;
- Defesa da Revolução Socialista, como único projeto

31. f

Mesmo que, sob o domínio do neoliberalismo,

32. f

projeto de ofensiva de direita iniciado na década de 1970,

33. f

, com perspectiva de aniquilar o Estado de Bem Estar Social

CONJUNTURA NACIONAL - UNIR, RESISTIR

34.

(projeto defensivo do capitalismo frente ao avanço do

E LUTAR CONTRA O GOLPE.

35. f

socialismo no mundo), a burguesia se afunda diante da crise.

A luta contra o golpe em nosso país é a nossa

36. f

Na crise, decuplica o ódio burguês contra os trabalhadores

principal batalha política. Entendemos que esse golpe, faz

37. f

e contra tudo que é progressista. O fascismo passa ocupar

parte de uma ação orquestrada pelo imperialismo ianque, tal

38. f

lugar de destaque, uma vez que as perdas de mais-valia se

qual o golpe de 1964. São várias as razões ou necessidades

39. f

avolumam com o fechamento de muitos negócios. Passa

da intervenção no Brasil, visto que todas elas estão ligadas
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1. a a crise do capital e as perspectivas econômicas, políticas

tentam crescer em um oportunismo barato, utilizando do

2. a e ideológicas para a superação dela e da continuidade do

jogo da direita fascista e vinculando lutadores à corrupção,

3. a domínio estadunidense como principal força no mundo.

não passarão.

4. a

A crise, 2007 e 2008, possibilitou alguns avanços para

A luta contra o fascismo internacional, expressa-

5. a as economias na América do Sul. Tendo o neoliberalismo

se em nosso país como a luta contra o golpe. Ilusões ao

6. a na década anterior, atingido patamares de crise profunda

capitalismo, as classes dominantes, as perspectivas que uma

7. a neste continente, a eleição de governos progressista

boa administração foge a qualquer crise do Capital, são todas

8. a em toda a região, foi quase unânime. Período esse que

fantasias de muitas das esquerdas e de governos populares.

9. a possibilitou avanços importantes, principalmente no campo

Ficar preso a estas circunstâncias é ajudaro a direita a

10. a economicista. Tendo a crise internacional não dado trégua,

vender o golpe. É hora da unidade dos movimentos sociais,

11.

a necessidade de confrontos bélicos abertos e o saque

dos partidos de esquerda, de lideranças democráticas,

12. a das riquezas internacionais, passam a primeiro plano.

progressistas unirem-se na luta contra o golpe. Nossas

13. a Dentro dessa lógica, porque razão os EUA, permitiriam

palavras de ordem da CUT PODE MAIS são:- Unir, resistir

14. f

que em seu quintal, desenvolvessem políticas de assistência

e lutar contra o golpe;

15. f

popular com a baixa produção de mais- valia internacional;

16. f

desenvolvessem as multinacionais brasileiras, que vivam

17. f

uma conjuntura de fartura nacional ( Odebrech, Camargo

18. f

Correa, OAS, Petrobrás, etc ) quando a crise bate aos

19. f

monopólios dos EUA; permitir que discursos progressistas

20. f

de defesa dos direitos humanos e trabalhistas proliferam;

21. f

e ainda, manter proximidades e articulações com seus

22. f

inimigos internacionais, no caso, o Brasil fazendo parte

23. f

dos BRICS.

- Defendemos o crescimento e o fortalecimento da
Frente Brasil Popular;
- Criação de Comitês específicos contra o golpe e
que estejam vinculados a FBP;
- Fora Temer.
Por um novo homem e uma nova mulher
A construção da igualdade entre homens e mulheres
é tarefa cotidiana. Este congresso possibilita refletirmos

24. f

A necessidade de um golpe no Brasil, passou então a

sobre como o movimento feminista conseguiu, no último

25. f

ser prioridade. Organizada de fora e respaldada pela direita

século, dar visibilidade à luta contra o sexismo, colocando

26.

fascista em nosso país, sempre vinculada a dependência e

em pauta a inferiorização e a subordinação das mulheres,

27. f

prosternação ianque, joga-se decididamente nesta tarefa. Do

que enquanto atores sociais foram esquecidas pela história.

28. f

Brasil, trabalha-se para derrotar o resto da América, e tal

Vivemos em um país onde as mulheres já são 51,3% da

29. f

qual falava Guevara, “para onde pende o Brasil, pende toda

população e luta contra todas as formas de violência contra

30. f

a América Latina”. Para os ianques, além de um pequeno

as mulheres, vem conquistando espaços. A Lei Maria da

31. f

alívio que possa importar nas suas contas, o fundamental

Penha vem consolidando uma mudança cultural que se quer

32. f

é, que em um confronto político mais profundo ( guerra ),

mais significativa, em 2015, o reconhecimento dos crimes

33. f

tenha a América ao seu lado.

de feminicídio. Mas ainda é preciso combater o racismo,

34.

Portanto, nós da CUT PODE MAIS, não temos

lesbofobia e a transfobia. A educação é fundamental para

35. f

dúvida de que o derrotar o golpe e os golpistas, é a nossa

romper com visões de mundo equivocadas com relação

36. f

principal tarefa. O golpe é contra o povo brasileiro, contra

ao debate sobre a diversidade e a pluralidade. É preciso

37. f

o que havia de progressista em nosso país, contra toda a

garantir que o debate sobre gênero esteja contigo em todas

38. f

esquerda. Isso é comprovado pelo resultado nas urnas de

as atividades da escola formal e nas leis, normativas que

39. f

2016 e pelos ataque nos vários campos de luta. Os que

orientam a educação no Brasil. Cabe a nós congressistas
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1. a e membros de uma categoria majoritariamente feminina

e machismo, que faz com que as mulheres sejam ainda

2. a cumprir com nosso papel de intelectuais orgânicos,

mais exploradas e vitimadas dentro deste sistema. Este

3. a consolidar espaços desde a sala de aula, refeitórios, salas

trabalho de enfrentamento ideológico, de desconstrução e

4. a de professores e nas comunidades, o debate permanente

de formação é também da escola pública, do(a) educador(a),

5. a sobre a igualdade de direitos. A escola ainda divide os papéis

do sindicato e da CNTE. É preciso que esteja dentro de um

6. a sociais entre “coisas de menino e coisas de menina”, isto é

projeto específico, acompanhado de cadernos de debate,

7. a equívoco, só reforça uma visão de educação sexista, uma

formação dos formadores e avaliação permanente.

8. a educação que ainda coloca a mulher associada a produtos,
9. a cores ou aparência impostas social e culturalmente por um
10. a mundo machista e patriarcal. Nossas meninas têm direito
11.

PLANO DE LUTAS
É tarefa da CNTE, neste período histórico, fazer a

de viver plenamente, com suas liberdades de escolhas de

defesa do Estado de Direito, lutar contra o golpe de Estado

12. a vida, terem controle sobre seus corpos, escolha de suas

em curso, pela garantia dos princípios democráticos no

13. a roupas sem que sofram algum tipo violência por isto. As

Brasil e garantir a valorização da educação pública de

14. f

ocupações nas escolas têm mostrado que precisamos lutar

qualidade, bem como a valorização dos(as) educadores(as)

15. f

como meninas para superar o machismo e todas as barreiras

no país.

16. f

que forem impostas por preconceitos de gênero. Vivermos

•

17. f

um tempo histórico que é preciso somar a luta de gerações

18. f

para se conquista. O novo que vem se construindo, através

19. f

de jovens mulheres e meninas que criam um novo tipo de

e a consequente precarização das relações

20. f

feminismo. No Brasil a novidade trazida desta conjuntura

trabalhistas que essa situação acarreta;

21. f

recente é a luta dos estudantes de São Paulo, do ensino

22. f

médio, contra projetos de lei e fizeram uma frente de

23. f

liderança, e isso faz uma diferença incrível. Em 2016, as

•

Contra todas as privatizações ;

24. f

ocupações tem criado espaços de debates e de construção

•

Contra a terceirização de atividades afim na

25. f

da cidadania com temas relevantes e construindo jovens

26.

lideranças femininas levando a luta pela educação pública

•

Defesa da Previdência Pública;

27. f

e de qualidade. É preciso que a CNTE, enquanto entidade

•

Melhoria das condições de trabalho;

28. f

agregadora de tantos sindicatos ligados a educação, elabore

•

Repúdio a todas as formas de discriminação

29. f

uma agenda de formação contribuindo para que a escola

e opressão de gênero, etnia, geração, crença

30. f

construa a possibilidade de romper com o conservadorismo

religiosa ou orientação sexual;

31. f

e busque entender o seu papel nesta realidade, onde o

32. f

movimento no parlamento aponta para que seja proibido

33. f

à escola debater questão de gênero e todas as questões que

•

Combate ao assédio moral nas escolas;

34.

gerem polêmicas. A escola hoje está muito distante desse

•

Garantia de acessibilidade plena às pessoas com

35. f

debate . É tarefa de todo (a) educador (a) comprometido

deficiència nos prédios públicos, especialmente

36. f

com o surgimento de valores humanistas e de justiça social,

junto às escolas;

37. f

fazer o enfrentamento ao capitalismo, modo de produção

38. f

que explora a vida de todos os(as) trabalhadores(as) e que se

em educação (manutenção dos 10% do PIB,

39. f

assenta sobre três pilares básicos: o racismo, o patriarcalismo

minimamente isso);
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Contra a privatização do patrimônio e dos

porém contribuíram anos para que hoje possam desfrutar de

2. a

serviços públicos. Reestatização do que já foi

um descanso merecido e com dignidade. O envelhecimento

3. a

entregue ao capital privado;

é um fenômeno mundial previsto para os próximos anos,

Contra recursos públicos para a iniciativa

e nem o Estado e nem a sociedade se prepararam paras

5. a

privada, especialmente na educação com compra

necessidades desta importante parte população.

6. a

de vagas para Educação, em todos os níveis;

4. a

•

7. a

•

No mundo globalizado impõe aos educadores uma

Lutar para garantir que a merenda escolar seja

sobrecarga de trabalho, posto que os salários irrisórios,

8. a

saudável, agroecológica e oriunda da agricultura

exigindo que façam extensas jornadas de trabalho para

9. a

familiar;

garantir uma ganho mensal que garanta sua sobrevivência.

Lutar contra a retirada de direitos da classe

Além disto, tem sido vítimas de adoecimento físico e mental.

11.

trabalhadora, tais como políticas que afetam

Os Educadores, como Trabalhadores qualificados

12. a

a redução do salário mínimo, a ampliação de

com cursos superiores, tem a grande responsabilidade de

13. a

jornada de trabalho sem aumento de salário

buscar a reflexão e novas chegar a um aposentaria que

14. f

e todos direitos trabalhistas historicamente

garanta seu bem viver.

15. f

garantido pela luta dos(as) trabalhadores(as).

10. a

•

16. f

•

Temos que manter os aposentados e os ativos unido,

Defender o Sistema Único de Saúde – SUS,

para intensificar a mobilização e a luta em defesa de nossos

17. f

que representa um dos maiores sistemas de

direitos e conquistas da classe trabalhadora, tremendamente,

18. f

atendimento a saúde dos(as) trabalhadores(as) no

ameaçados, como:

19. f

país.Defender uma Previdência Social pública e

20. f

universal para garantir bem viver para todos(as)

cumprimento da Lei do Piso à ativos e

21. f

aqueles(as) que se aposentam e dependem desta

aposentados;

22. f

renda para sobreviver com dignidade.

•

Defesa radical dos Planos de Carreiras;

Criação de Comitês específicos contra o golpe

•

Defesa intransigente da integralidade e da

23. f

•

24. f

•

e que esteja, vinculados à FBP.

paridade de salários e direitos entre ativos e

25. f
26.

Defesa de salários dignos, com o imediato

aposentados, através do IPE/PREVIDÊNCIA;
Aposentados

•

Defesa do IPE/SAÚDE, com atendimento pleno,

27. f

Vivemos num mundo globalizado, sob o domínio

28. f

do neoliberalismo, que amplia a barbárie promovida pelo

29. f

capitalismo. Onde foi implantado este projeto, os poderes

públicos, condomínios, ruas, passeios públicos,

30. f

institucionais, como estão são dominados pela lógica

estacionamentos;

31. f

burguesa e a corrupção torna-se a essência.

sem qualquer cobrança de taxas extras;
•

•

e)Defender a acessibilidade aos prédios

Discutir o melhor atendimento aos aposentados

32. f

O projeto neoliberal, que tem por matriz a

com dificuldades de locomoção, com assistência

33. f

redução do papel do Estado, retira direitos e conquistas

social para a família, visando a melhor forma

34.

dos trabalhadores, logo os aposentados são vítimas com

de inclusão plena.

35. f

reduções, parcelamentos de salários e até ataques aos

36. f

direitos previdenciários e na área da saúde, vitais para a

visando manter, sobretudo, a mente ativa,

37. f

sobrevivência de milhões de pessoas que cumpriram papel

aproveitando o acúmulo do saber acadêmico e

38. f

importante no sistema produtivo do país.

suas experiências e acúmulos.

39. f

Em nossa categoria os aposentados representam cerca

•

•

Criar projetos que envolvam este segmento

Estimular a participação dos aposentados e

de 50% , consomem grande parte a folha de pagamento,
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1. a

aposentadas nos sindicatos, abrindo espaço

Cachoeira do Sul

2. a

para sua representação nos Conselhos de

Nei Alves de Sena

3. a

representantes Nacional, Estaduais e Regionais

Carlos Cristiano Stoll

4. a

e através de constituição de comissões.

Rui Matte

Lutar por uma Previdência Social pública para

Carmo Leonel Schwert

6. a

a garantia dos direitos dos trabalhadores(as)

Ivania Melchior

7. a

que já cumpriram seu papel junto ao sistema

Orlando Lemos

8. a

produtivo do país.

Nelci Schwert

Defesa intransigente do Sistema Único de Saúde

Fátima Regina Muller Ortiz

5. a

9. a

•

•

10. a

- SUS, de acesso universal e pleno para todos(as)

11.

os(as) cidadãos, posto que os educadores,

Caxias

12. a

aposentados e na atividade, bem como suas

Jose Antônio Staudt

13. a

famílias são os principais beneficiários deste.
Santa Cruz do Sul

14. f
15. f

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

Maria Elaine Kohlrausch

16. f

CUT PODE MAIS, Independentes, CEDS E CS.

Marleni Lourdes Gehrke
Jacira Fátima Segatto

17. f
18. f

Pelotas

Luciana Cremonese Trevisan

19. f

Everton Barbosa

Simone Iva Raddatz Beling

20. f

João Bourscheid

Sirlei Lopes Bandeira

21. f

Maria da Graça Souza

22. f

Tânia freitas

23. f

Fátima Souza

24. f

Sara Vasconcelos

25. f

Nádia Silveira

26.

Guilherme Bourscheid

27. f

Solange Nogueira

28. f

Claúdio Silveira

29. f

Minervina Vieira

30. f

Luiz Sabino Pereira Neto

31. f

Daiana Vieira

32. f

Maria Sedrilha Ávila Barbosa

33. f

Denise Vargas

34.

Marinelba Pereira

35. f

Gisane Campos

36. f

Francine Winke

37. f

Neuza Maria da Cruz Crochemore

38. f

Cintia Silva Ribeiro Vergas

39. f
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RESOLUÇÕES DA CORRENTE “O TRABALHO”
Em defesa da CNTE CUTista e de luta

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL
5. a

Com a eleição de Trump, mesmo que a aposta do

A crise do sistema baseado na propriedade privada

mercado tenha sido em Hillary Clinton, está aberto um novo

6. a dos meios de produção avança com abalos sobre três

período para o capital financeiro dos EUA, cujos interesses

7. a continentes, colocando em cheque a soberania das nações.

requerem que se subjugue a classe operária estadunidense

8. a A OIT anuncia 200 milhões de desempregados em 2017. A

e submeta os povos e nações do mundo.

9. a sobrevivência do sistema passa pela extensão das guerras
10. a e da destruição das conquistas dos direitos arrancadas em
11.
12. a

quase 200 anos de luta de classes.

Mas o proletariado Americano e Europeu resiste e
põem em crise a dominação do imperialismo.
Na Europa, por exemplo, recentemente uma onda

Exemplos não faltam em toda parte, a começar no

de greves, com um milhão de trabalhadores nas ruas,

13. a carro-chefe do imperialismo, os EUA, a esmagadora maioria

enfrentou uma “reforma” do Código do Trabalho da França,

14. f

da população sofre com a crise econômica e social. Segundo

que colocava em questão todas as relações políticas e

15. f

o Gabinete do Censo dos EUA, 47 milhões vive abaixo da

sociais estabelecidas. No Reino Unido, um plebiscito com

16. f

linha da pobreza, uma criança em cada cinco vive graças

votação massiva dos trabalhadores nos centros industriais,

17. f

a rações alimentares da Assistência Pública, um milhão

decidiu-se pela retirada desse Estado da União Europeia. Na

18. f

e meio de famílias vive com menos de 2 dólares por dia

Itália os trabalhadores se organizam contra o referendum

19. f

(tendo o seu número duplicado desde 1996). Oficialmente,

constitucional que facilitará a retirada de direitos.

20. f

existem 8 milhões de desempregados, mas a situação é bem

Em nosso continente, o imperialismo se joga para

21. f

mais grave, pois 95 milhões de estadunidenses em idade

reconquistar posições perdidas, como é mais notório na

22. f

de trabalhar não fazem parte da população ativa. Apenas

Venezuela, mas na crise ele não controla completamente

23. f

0.1% das famílias estadunidenses possuem rendimentos

as consequências de suas iniciativas. Os trabalhadores

24. f

equivalentes a 90% do conjunto das famílias dos EUA. A

resistem, como na greve geral dos trabalhadores Chilenos

25. f

crise avança e as aventuras bélicas não conseguirão corrigir

em defesa da previdência pública e solidária. No Haiti,

26.

o rumo à barbárie. Segundo as estatísticas internacionais,

mesmo após o terremoto que matou mil pessoas e agravou

27. f

na lista dos 41 países mais ricos do mundo os EUA ocupam

a epidemia de cólera introduzida pelas tropas da ONU, as

28. f

a 36ª posição, em termos de situação social.

massas oprimidas renovam a resistência contra a ocupação

29. f

O Partido Democrata tal como o Partido Republicano

da Minustah. O 33º Congresso da CNTE deve exigir que

30. f

são os representantes da classe capitalista. Desde 1980, sob

o governo federal retire as tropas brasileiras da Minustah,

31. f

administração republicana ou democrata, foram suprimidos

em defesa da soberania e autodeterminação dos povos.

32. f

35% dos empregos industriais. Com Republicanos ou

A crise atual ressalta o esgotamento do capitalismo,

33. f

com Democratas, os dois grandes partidos agem em favor

está na ordem do dia transformar a luta em defesa dos

34.

do capital financeiro dos EUA. São as necessidades dos

direitos e conquistas em avanço organizado da classe

35. f

seus trusts e monopólios – pretendendo tomar o controle

trabalhadora contra o poder dos capitalistas, abrindo

36. f

mundial das matérias-primas e da energia –, que provocam

caminho ao socialismo expropriador.

37. f

os conflitos e as guerras, engordando os fabulosos lucros da

38. f

indústria de armamento e semeando o caos, como o atesta

39. f

a situação na Síria e no Iraque.
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1. a e às centrais sindicais (como a CUT) cabe defender o que

juros altos, desvalorização do real (muitas tinham dívidas em

2. a foi conquistado e recusar, a política de ajuste imposta

dólar que “aumentam”), várias sofrem a queda dos preços

3. a pelo imperialismo e seus agentes (Governos, FMI, Banco

das commodities exportadas e uma parte está diretamente

4. a Mundial), mantendo a independência diante dessas

acossada pela Operação Lava-Jato. Os bancos temem uma

5. a instituições e suas armadilhas, ficando fora da governança

onda de falências e, por isso, o “mercado” tem pressa de

6. a e dos “consensos”, que como qualquer ação de colaboração

medidas “heróicas” contra a classe trabalhadora, com a

7. a de classes, bloqueiam a luta.

desculpa de se “reequilibrar a economia”.

8. a

A CUT e movimentos populares foram decisivos

Com o Golpe se aprofundam os reflexos das

9. a para a reeleição apertada de Dilma, para barrar o retrocesso

medidas de ajuste fiscal iniciadas no Governo Dilma

10. a representado por Aécio Neves e defender as conquistas

para realizar superávit e garantir o pagamento da dívida

11.

e direitos dos trabalhadores. As primeiras medidas do

pública. Os cortes nos orçamentos, combinados com

12. a 2º mandato de Dilma provocaram decepção nos seus

desonerações para as indústrias desde 2015, têm levado

13. a próprios eleitores. A economia foi entregue a Joaquim Levy,

estados e municípios ao esgotamento. A renegociação

14. f

representante dos interesses dos bancos e um economista

das dívidas de estados e municípios contida no PLP 257,

15. f

“neoliberal” da tristemente famosa escola de Chicago.

apresentado ainda no Governo Dilma, com contrapartidas

16. f

Desde sua posse, praticamente, o governo Dilma

que atacam direitos dos trabalhadores, combinada com a

17. f

entrou em crise. A oposição, a direita e os oportunistas

PEC 55 (parida após o Golpe) têm sido utilizadas pelos

18. f

de sempre do PMDB se animaram. Dentro do governo,

governos do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro

19. f

ampliando o espaço do PMDB e bancando a política

para achacar os servidores públicos. Após semanas de

20. f

econômica do “infiltrado Levy” (como dizia Stédile, do

mobilizações do funcionalismo estadual do Rio de Janeiro

21. f

MST), que provocou desemprego, alta crescente das taxas

contra os cortes do governo Pezão (PMDB), que quer

22. f

de juros, cortes de investimentos públicos e que conduz,

surrupiar “apenas” 30% de seus salários, a capital carioca

23. f

dentro da receita de ajustes fiscais aplicados em outras

virou palco de enfrentamentos entre manifestantes e a PM

24. f

partes do mundo, à recessão com o pretexto de equilibrar

diante da Assembleia Legislativa. Até mesmo soldados

25. f

as contas do governo.

do Batalhão de Choque se juntaram aos manifestantes, o

26.

Coube à CUT e os movimentos sociais oferecer

que é um indício de uma situação de degradação profunda

27. f

um ponto de apoio à resistência contra a ofensiva

do estado, que só a unidade de todos os servidores pode

28. f

da direita que desembocou no “impeachment” contra

reverter.

29. f

Dilma. Consumado o golpe, a investida da Lava-Jato se

Respondendo ao mercado e às necessidades do

30. f

desenvolve e atinge, sobretudo, o PT. O alvo do Judiciário,

imperialismo, o usurpador Temer lança mão de uma série

31. f

a mídia, os grupos empresariais e a coalizão golpista,

de ataques contra os trabalhadores, contando inclusive

32. f

articulados ao imperialismo, visam remover os obstáculos

com o auxílio do STF, que para barrar a resistência em

33. f

aos seus interesses, destruindo todas as organizações dos

defesa dos direitos, definiu que os servidores devem ter o

34.

trabalhadores, a começar pelo PT, incluindo a CUT e

ponto cortado quando realizarem greve. Em conluio com

35. f

movimentos como o MST, para liquidar as garantias sociais

o Congresso mais conservador desde 1964, Temer vem

36. f

e as conquistas nacionais.

anunciando e aprovando medidas que afetam diretamente

37. f

A crise avança, arrastando mais de 12 milhões de

38. f

trabalhadores para o desemprego e o PIB cai a -5%. Na

39. f

maior recessão da história do país, as empresas enfrentam

46

a vida do conjunto da classe trabalhadora:
PEC 55 (EX-PEC 241)

33o Congresso Nacional

dos

Trabalhadores

em

Educação

Caderno

1. a

de

O TRABALHO

Resoluções »

Com a PEC 55 Temer impôs a criação de um teto de

Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe arrocho salarial, a

2. a gastos para os serviços públicos, corrigindo os orçamentos

privatização das estatais, aumento de contribuição para a

3. a apenas pela igual inflação do ano anterior. Na prática se trata

previdência e plano de demissões.

4. a de um congelamento dos gastos público para os próximos
5. a 20 anos, com a possibilidade de revisão no décimo ano

Fim do Pré–Sal para a Educação e Saúde públicas

6. a de vigência. Quanto ao orçamento da União para com a

Com a aprovação do PLS 131/15 os recursos do

7. a educação púbica, a PEC vigorará a partir de 2018 e tem

Fundo Social resultantes dos royalties do petróleo para

8. a como consequência os pontos abaixo:

a educação e a saúde serão inviabilizados, na medida em

9. a

impede a criação de cargo, emprego ou função

que as multinacionais passam a explorar o pré-sal. Essa

que implique aumento de despesa;

medida, junto com os demais cortes orçamentários que se

suprime qualquer alteração de estrutura de

avizinham, inviabilizará por completo a Meta 20 do PNE,

carreira que implique aumento de despesa;

que prevê investir 10% do PIB na educação.

•

10. a
11.

•

12. a
13. a

•

abole admissão ou contratação de pessoal, a
Previdência

14. f

qualquer título, ressalvadas as reposições de

15. f

cargos de chefia e de direção que não acarretem

Temer propõe ampliar a idade mínima para

16. f

aumento de despesa e aquelas decorrentes de

aposentadoria para 65 anos, impondo a mesma idade para

17. f

vacâncias de cargos efetivos;

homens e mulheres, aumentando a contribuição e abrindo

18. f

•

bloqueia a realização de concurso público.

espaço para a previdência privada. Tais medidas valerão

19. f

•

empurra a categoria para assumir mais jornadas

tanto para iniciativa privada como para servidores públicos,

de trabalho em diversas escolas.

acabando com a aposentadoria especial do Magistério.

20. f
21. f

Reforma trabalhista

22. f

Fazendo uma simulação, caso a PEC estivesse em

23. f

vigor entre 2006 e 2015, o DIEESE calcula que a perda

O negociado prevalecerá sobre legislado, com uma

24. f

acumulada na despesa primária seria de R$ 2,2 trilhões

tacada só retirará diversos direitos trabalhistas, como a hora

25. f

(queda de 44% no orçamento). Já a perda acumulada no

de almoço, o adicional noturno, ampliando a terceirização

26.

Ministério da Educação seria de R$ 111,0 bilhões (queda

e a jornada de trabalho para 80 horas.

27. f

de 62% no orçamento de 2015). Isso quer dizer que mesmo

Unidade da classe trabalhadora em defesa dos

28. f

havendo aumento populacional e, em consequência, o

direitos e a constituinte soberana para uma reforma política

29. f

aumento da demanda de vagas, não haverá verbas para

O Governo Dilma errou ao impor medidas

30. f

construção de escolas, o que implicará em superlotação

econômicas contra as necessidades dos trabalhadores, o

31. f

de salas de aula, precarizando o atendimento, dificultando

que facilitou a consumação do golpe jurídico/parlamentar/

32. f

as condições de trabalho e provocando mais adoecimento.

midiático contra a presidenta e contra a democracia, a

33. f
34.

serviço dos banqueiros, fazendeiros e multinacionais,
PLP 257

retomando o poder para as mãos daqueles que não hesitam

35. f

A partir de 2017 não há mais garantia de ganho real

36. f

para o piso salarial nacional do magistério, os planos de

37. f

carreira dos servidores públicos serão congelados com a

Mas a classe trabalhadora não está derrotada e resiste!

38. f

aprovação do PLP 257/2016, que ao tratar da renegociação

Por isso, como aponta corretamente a CUT, a luta pelo

39. f

das dívidas dos Estados com a União e da reforma da

FORA TEMER concentra a defesa de nossos direitos
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1. a trabalhistas, da previdência social e dos direitos sociais como

maioria reacionária do Congresso. Os direitos e conquistas

2. a a educação e saúde públicas ameaçadas. A disposição de

dos trabalhadores não podem ficar à mercê de um Congresso

3. a luta dos trabalhadores se soma a resistência dos estudantes

que é um balcão de negócios, tampouco de um Judiciário

4. a que ocuparam mais de 1600 escolas e universidades contra

que prova a cada dia que está a serviço das elites. Essas

5. a o congelamento das verbas e a reforma do ensino médio

instituições não representam os trabalhadores, a maioria

6. a em 2016. As jornadas nacionais de lutas de 2016, com

da nação. Por isso, faz-se necessário o combate por uma

7. a participações das mais diversas categorias, demonstram a

Constituinte Exclusiva e Soberana, para realizar a reforma

8. a necessidade da unidade da classe para a realização da Greve

política (um eleitor, um voto; fim do Senado; voto em lista;

9. a Geral por nenhum direito a menos.

fim do financiamento empresarial das eleições), para abrir

10. a

caminho às aspirações populares.

11.

As ações do Governo ilegítimo, juntamente com o
poder legislativo e o judiciário, ampliam o fosso entre as

12. a aspirações populares e as instituições, uma discrepância

POLÍTICA EDUCACIONAL

13. a que se aprofunda desde as jornadas 2013. As resoluções

Intensificar a luta pelo Piso Nacional

14. f

do Congresso Nacional da CUT de 2012 já apontavam a

A Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN)

15. f

saída para esse imbróglio: “A CUT defende uma verdadeira

segue desrespeitada na maior parte do país em cada

16. f

reforma política. O Brasil ainda convive com entulhos da

um de seus componentes (1/3 da jornada para trabalho

17. f

época da ditadura, como uma estrutura eleitoral baseada

extraclasse; reajuste anual; aplicação no início da carreira

18. f

no “pacote de abril” dos militares, uma “Lei de Anistia”

para professores com nível médio). Aprovada em 2008,

19. f

que isentou os/as torturadores/as de qualquer punição, um

só em 2013 o STF define que os governos devem pagar

20. f

parlamento que não tem uma representação proporcional

o piso desde 2011 e o Conselho Nacional de Educação

21. f

que garanta o princípio elementar de “uma pessoa, um

reconhece o 1/3 das jornadas para trabalho extraclasse. Em

22. f

voto”. Por outro lado, nada justifica, do ponto de vista da

nossa opinião, a Lei 11738/08 (PSPN) deve ser aplicada

23. f

democracia, a existência de uma “câmara alta” como é

integralmente.

24. f

o Senado, concebido como casa revisora das decisões da

A situação se agrava com os novos ataques à Lei

25. f

Câmara dos Deputados. A CUT constata que a relação de

do PSPN. O orçamento da educação se confronta com a

26.

forças no atual Congresso Nacional bloqueou até mesmo

queda de arrecadação, com a política de superávit, com a

27. f

a tímida reforma eleitoral que se discutia, o que coloca

Lei de Responsabilidade Fiscal, com as desonerações para

28. f

em pauta a questão da convocação de uma Assembleia

os patrões, com o PLP 257, com a PEC 55.

29. f

Constituinte Soberana que dê a palavra ao povo brasileiro,

Desde 2011 os Prefeitos e Governadores agiram

30. f

como instrumento que supere os obstáculos levantados pela

para limitar os aumentos anuais do piso à variação do

31. f

classe dominante a qualquer transformação de fundo no

INPC, pressionaram para que o PL 3.776/08 modificasse

32. f

nosso país”.

os reajustes previstos em Lei. As oscilações da arrecadação

33. f

Em 2014, a CUT e movimentos sociais realizaram

colocaram a necessidade da luta pela ampliação das fontes

34.

um plebiscito popular por uma Constituinte soberana para

de financiamento. É preciso obter um financiamento que

35. f

uma reforma política. Cerca de oito milhões de brasileiros

parta do Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), garantindo

36. f

votaram favoravelmente. Após o golpe, continua na ordem

a aplicação da Lei do PSPN e a valorização salarial prevista

37. f

do dia a necessidade de uma reforma política, uma tarefa

na Meta 17 do PNE. No entanto, o conjunto de ataques dos

38. f

dos trabalhadores e de suas organizações na defesa de uma

golpistas, incluindo a aprovação do PLS 131/15, tentam

39. f

Constituinte que abra uma saída às questões travadas pela

inviabilizar a aplicação da Lei do Piso e o cumprimento
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1. a da Meta 20 do PNE, que prevê investir 10% do PIB na

para prestar esclarecimentos em delegacias de Polícia e a

2. a educação.

responder a processos judiciais em fóruns, acarretando em

3. a

perda do direito a primariedade, caso seja condenado ao

4. a Pela retirada da MP 746 (Reforma do Ensino Médio)

suposto exercício ilícito da profissão nas escolas. Com o

5. a

A MP 746 inviabiliza os cursos noturnos, impondo

pagamento de anuidade obrigatória, muitos têm contraído

6. a 1400 h para o Ensino Médio; abre espaço para a privatização

dívidas, mesmo se o tempo em que trabalhou em escolas

7. a com OSs e Sintema S; desregulamenta a profissão de

não seja correspondente à vigência da exigência atual de

8. a professor com a contratação de profissionais de «notório

associação ao CREF.

9. a saber»; esvazia o currículo, retirando a obrigatoriedade do

A obrigatoriedade de associação de professores de

10. a ensino de história, sociologia, artes e educação física; isso

educação física a um Conselho Regional, tendo-o como

11.

impacta também o ensino fundamental, pois a tendência é

órgão regulador, parte de uma concepção da educação física

12. a o fim da oferta dessas licenciaturas; significa desemprego

não como área da educação, mas como área saúde. Com a

13. a para milhares de professores, tendo relação com a PEC 241

naturalização da prática do CREF se abre um precedente

14. f

para que professores de outros conteúdos curriculares

e a Lei da Mordaça (Escola Sem partido).

15. f

A CNTE se posicionou por não emendar a MP

passem ter de pagar para trabalhar na educação, na medida

16. f

746 e por sua devolução, pelos congressistas, ao Governo

em que novos Conselhos Regionais, das mais diversas

17. f

Temer. De fato, essa MP não deve ser emendada, mas sim

áreas, sejam criados.

18. f

retirada. É o que exigem os professores, juntamente com

Assim, defendemos que a CNTE adote ações

19. f

os estudantes que protagonizam as ocupações de escolas

contra a obrigatoriedade de associação dos professores de

20. f

em várias partes do país.

educação física ao CREF/CONFEF. A CNTE deve orientar

21. f

os sindicatos da sua base a defenderem os professores

22. f

Não à obrigatoriedade do CREF! Nenhum professor

de educação física, implementando campanha com a

23. f

deve pagar para trabalhar!

consigna: “NENHUM PROFESSOR DEVE PAGAR

24. f

O CREF/CONFEF nas redes municipais e estaduais

PARA TRABALHAR”. Ao mesmo tempo, é fundamental

25. f

de ensino se apoia na lei 9696/98. Nas unidades escolares,

combater para que seja apresentado um Projeto de Lei ao

26.

com o auto de infração, fiscalizam quem tem ou não o

Congresso em que se reafirme a LDB e o MEC como as

27. f

registro no CREF, ou seja, definindo quem deve pagar ou

únicas bases legais de regulação da profissão dos professores.

28. f

não para trabalhar. Mas a lei supra citada não faz menção

29. f

a atuação de professores no campo do magistério, não

30. f

cita sequer a educação pública. A lei contém lacunas,

O conjunto de leis, em vigor e em tramitação em

31. f

dando margem às arbitrariedades do CREF/CONFEF.

diversos municípios e 19 estados, apelidados de “Escola

32. f

A lei discorre apenas sobre a atuação de profissionais

Sem Partido”, cerceia atuação dos professores, ameaça

33. f

de Educação Física, sobre os bacharéis e não trata do

organização e a luta democrática. Na verdade, configura uma

34.

magistério. O magistério possui professores licenciados e

Lei da Mordaça. Em Alagoas, está em vigor desde maio,

35. f

reconhecidos pela LDB e pelo MEC. O que regula o trabalho

com o nome de Programa Escola Livre. “Doutrinação” é

36. f

no magistério é a aprovação desse professor em concurso

o termo preferido dos seus defensores. Nas palavras do

37. f

público que tem como premissa a LDB e não um Conselho.

coordenador da ONG Escola Sem Partido, Miguel Nagib,

38. f

No entanto, o CREF vem obrigando os professores a

o objetivo é proibir “a doutrinação política e ideológica em

39. f

pagarem para trabalhar, os que se negam são convocados

sala de aula, e de outro, a usurpação do direito dos pais dos
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1. a alunos sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos”.

Uma situação que tende a piorar com as medidas, como a

2. a Obviamente, na verdade o projeto vai cercear a atuação dos

entrega do Pré-sal às multinacionais, os cortes de verbas da

3. a professores e rebaixar ainda mais o conteúdo ministrado na

PEC 55, a reforma do Ensino Médio e a privatização com

4. a escola pública. No Senado, o PLS 193/2016, de autoria do

as OSs. É por isso que a necessária batalha para derrotar

5. a golpista Magno Malta (PR-ES), quer incluir o Programa

a Lei da Mordaça deve ser feita junto com a luta contra

6. a Escola Sem Partido na Lei de Diretrizes e Bases da educação

os golpistas. É preciso explicar que aqueles que dizem

7. a nacional. O projeto de lei reivindica o “pluralismo de ideias

defender a escola sem partido, são os mesmos que deixam

8. a no ambiente acadêmico” e a “liberdade de consciência e

a escola sem merenda; que querem a escola sem professor

9. a de crença”, mas seu conteúdo é todo o contrário disso. Ao

valorizado e a escola sem ensino de qualidade.

10. a estabelecer que o professor não deve promover opinião
11.

ou concepções “ideológicas, religiosas, morais, políticas e

12. a partidárias”, um fato científico, como a Teoria da Evolução,
13. a chocar-se-á com a crença cristã da criação, acarretando

Deter o avanço da privatização com as Organizações
Sociais e Parcerias Público/Privadas!
A criação do Consórcio Brasil Central, que reúne

14. f

acusações e processos administrativos. A Lei da Mordaça

estados do Centro-Oeste além de Rondônia e Tocantins, uma

15. f

vai ao encontro das aspirações de parlamentares da bancada

autarquia com financiamento do BNDS e BID, demonstra

16. f

evangélica de fazer com que a escola ensine o criacionismo,

o avanço nas intenções dos golpistas do PSDB, entre

17. f

quando não há discussão séria sobre isso na comunidade

outros, em generalizar a privatização da educação pública.

18. f

científica. Dessa forma, professores das mais diversas

Em parceria com Fundação Itaú, chamada de Tutoria

19. f

disciplinas estarão em suspeição, a liberdade de cátedra

Pedagógica, anunciam o objetivo de mudar o modelo

20. f

e a matriz curricular estão em xeque. Em Curitiba, uma

educacional das escolas públicas, capacitar profissionais

21. f

professora da rede estadual foi afastada por ensinar conceitos

da educação e melhorar o ensino de Língua Portuguesa

22. f

de Marx, como parte do programa, que inclui outros autores

e Matemática, oferecem materiais didáticos, tablets e

23. f

como Weber e Durkheim. No Município de São Paulo,

formação para professores.

24. f

mesmo sem alguma lei aprovada, uma atividade para

A implantação de Organizações Sociais nas escolas

25. f

discutir a questão de gênero na EMEF Amorim Lima foi

públicas de Goiás são o balão de ensaio para a generalização

26.

questionada por um vereador do PMDB, os palestrantes

em todo o país. Dessa experiência se depreende que o lucro

27. f

estão sendo convocados a responderem a processo. No Rio

dessas empresas arrastará milhões de trabalhadores para

28. f

de Janeiro os cartazes e faixas do sindicato dos professores

o rebaixamento de direitos. A começar pela extinção dos

29. f

foram retirados por determinação do Ministério Público

concursos públicos, do direito à estabilidade, da carreira, da

30. f

Federal.

formação continuada e da valorização. Com a implantação

31. f

A Lei da Mordaça deve atingir diretamente as

das OSs, as empresas abocanharão cifras bilionárias do

32. f

organizações, pois o professor não poderá permitir a

FUNDEB, a maioria dos professores serão contratados pela

33. f

estudantes ou terceiros “incitar seus alunos a participar de

CLT, não terão a Lei do Piso cumprida e, muito menos, a

34.

manifestações, atos públicos e passeatas”. Ou seja, cerceia

meta17 do PNE (equiparação do rendimento médio dos

35. f

a atividade de grêmios estudantis e sindicatos.

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o

36. f

A discussão em torno do Escola Sem Partido, a

37. f

qual quer fazer crer que o ensino é deficiente graças a uma

Outra faceta da mesma moeda privatista é a expansão

38. f

pretensa parcialidade dos professores, disfarça a verdadeira

das vagas na educação infantil por meio de conveniamento

39. f

raiz dos problemas da escola pública: a falta de investimento.

privado. No Município de São Paulo, um exemplo que
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1. a não é uma exceção, apenas 20% dos Centro de Educação

que continuaram a existir (Força Sindical, Nova Central,

2. a Infantil estão sob gestão direta, cujo atendimento é feito

UGT, CGTB), setores que estavam na CUT romperam em

3. a por servidores concursados, com plano de carreira,

favor de outras organizações. Assim se formou a Conlutas,

4. a jornada de trabalho e formação integradas aos demais

a Intersincal, que confundem o papel do sindicato com o de

5. a profissionais da educação básica municipal. O restante

partido político, optaram por serem “oposição aos governos

6. a das vagas vem se destinando aos Convênios Privados,

Lula e Dilma” e racharam com a CUT acusando-a de “chapa

7. a em parcerias com entidades que são desde organizações

branca” (embora as maiores greves e mobilizações ocorridas

8. a religiosas a ONGs, onde o edifício pode ser público, ou

no mesmo período foram, entretanto, lideradas pela CUT e

9. a das entidades privadas, que administram as unidades,

suas entidades filiadas, como a própria CNTE). Em 2010

10. a utilizando mão de obra de trabalhadores sem concurso

o projeto de unificação da Conlutas com a Intersindical

11.

fracassou, após um congresso que se perdeu nas divergências

público, sem plano de carreira, com salários menores,

12. a jornadas superiores e formação muitas vezes inferior ao
13. a quadro dos servidores concursados. Invariavelmente, o

sobre o nome da nova organização.
Já a Corrente Sindical Classista (CSC), que havia

14. f

atendimento à demanda em prédios parcamente “adaptados”

ingressado na CUT em 1991, diante da legalização das

15. f

às demandas do desenvolvimento infantil, notável no

centrais sindicais (lamentavelmente acompanhada da

16. f

conveniamento privado, vem transformando os CEIs em

distribuição proporcional de recursos do Imposto Sindical

17. f

verdadeiros depósitos de crianças, expondo-as a riscos e

para as centrais reconhecidas), decidiu romper com a CUT

18. f

transformando o espaço escolar em local de adoecimento

e formar a CTB em 2007.

19. f

de seus profissionais.

Esses rachas dividiram as organizações construídas

20. f

É flagrante a disposição do Governo golpista de

pelos trabalhadores, a própria CUT em primeiro lugar, em

21. f

Michel Temer de destruir a educação pública. No centro

nome de organizações “de combativos” ou “revolucionários”,

22. f

da mira dos golpistas, todos os trabalhadores, do serviço

ou, no caso da CTB, correia de transmissão de um único

23. f

público e do setor privado, devem construir com suas

ponto de vista (no caso o da CSC, ligada ao PCdoB).

24. f

organizações a mais ampla unidade para resistir. Em

Nenhuma das correntes que rompeu com a CUT

25. f

continuidade às jornadas de luta de 2015 e 2016, a CNTE-

foi expulsa da central ou obrigada a sair. Ao contrário,

26.

CUT deve reforçar a mobilização da categoria para combater

as portas da CUT continuam abertas para todos que nela

27. f

nacionalmente o conjunto de ataques contra os direitos e

queiram entrar, pois seus estatutos se definem por regras

28. f

conquistas dos trabalhadores em educação.

democráticas e proporcionais de representação.

29. f
30. f

A divisão prejudica os trabalhadores brasileiros. As
POLÍTICA SINDICAL

disputas atravessam as Confederações, as Federações e as

31. f

Defendemos que a CNTE continue filiada e fortaleça

entidades de base. Em meio ao combate contra o Golpe,

32. f

a Central Única dos Trabalhadores (CUT). A CUT, fundada

setores da Conlutas resistiram em reconhece-lo, fazendo eco

33. f

em 1983 a partir de uma onda de greves que se chocou

aos ditames da Operação Lava-Jato, sem levarem em conta

34.

contra a ditadura militar e a estrutura sindical oficial pelega

que o Golpe se deu contra a democracia e os direitos dos

35. f

no Brasil, segue sendo a principal organização geral dos

trabalhadores. Num momento em que a classe trabalhadora

36. f

trabalhadores brasileiros.

necessita da mais ampla unidade para defender os seus

37. f

Entretanto, no último período (14 anos de Governos

direitos e conquistas a Conlutas e a Intersindical seguem

38. f

do PT em coalizão), para além das entidades que defendem

desfiliando sindicatos da base CUTista, como ocorreu com

39. f

a estrutura oficial pelega (imposto sindical e unicidade),

os bancários no Espírito Santo e com os trabalhadores dos
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1. a Correios em Santa Catarina. A divisão é um verdadeiro

ao Congresso em que se reafirme a LDB e o

2. a obstáculo à construção de unidade na construção da Greve

MEC sejam as únicas bases legal de regulação

3. a Geral.

da profissão dos professores.

4. a

•

O divisionismo está na CNTE e sabotou desde 2008

Combater pela retirada da MP 746 (Reforma
do Ensino Médio)

5. a a luta pela aplicação do Piso Nacional. Por muitos anos os
•

6. a setores ligados à Conlutas caracterizaram os defensores
7. a da Lei do Piso de “pelegos” e “governistas”. Somente no

Intensificar nacionalmente a luta pelo Piso
Nacional!

8. a Congresso da CNTE de 2014 é que passaram a defender a

•

Combater a Reforma trabalhista!

9. a aplicação do PSPN, mas com o intuito de acusar a direção

•

Combater a Reforma da Previdência!

10. a da CNTE de aceitar um novo cálculo para a correção do Piso

•

Combater a PEC 55 (ex-PEC 241)!

11.

Nacional. A disputa pelo aparelho sindical tem subordinado

•

Combater o PLP 257!

12. a a necessidade de unidade da categoria na defesa das suas

•

Em defesa da soberania e autodeterminação

13. a reivindicações. Hoje, após o golpe jurídico/parlamentar/

dos povos! Exigir que o governo federal retire

14. f

midiático, num momento em que a categoria sofre ataques

as tropas brasileiras da Minustah!

15. f

sem precedentes de um governo ilegítimo, é inaceitável

16. f

qualquer ação divisionista!

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:
Alagoas

17. f

A CNTE deve unificar a luta pelo piso nacionalmente,

18. f

para evitar a disparidade nos combates, que dão espaço

SINTEAL: Emmanuel Wellington Miranda, Samuel Ferreira.

19. f

para o parcelamento da aplicação da lei e a retirada da

Pernambuco

20. f

questão nas pautas. Assim como deve unificar a luta contra

SIMPERE: Bianca de Cássia Mendonça de Lima, Eliane

21. f

a privatização, contra a Lei da Mordaça, pela retirada da

Gonçalves, Socorro Jaeger

22. f

MP 746 e o combate contra a PEC 55, a PEC da morte!

SINTEPE: Jacqueline Dornelas, Francisca Teodora do

23. f

Para manter a CNTE na CUT é preciso uma chapa

24. f

para a diretoria que defenda a manutenção da filiação da

Menezes de Medeiros.

25. f

CNTE à CUT, a independência e a unidade da classe e as

SINPROJA: Alexander Cavalcanti Valença (Alex)

26.

reivindicações dos trabalhadores em educação definidas

Bahia

27. f

em nosso congresso.

APLB: Antônia Sampaio, Edenice Sant’Ana.
Ceará

28. f
29. f

Nascimento, Luiz Alberto Fidelis da Silva, Edmilson

PLANO DE LUTAS

30. f

•

SINDIUTE: Cleide Martins, Socorro Monteiro, Maria do

Construir a Greve Geral por nenhum direito a

Livramento Rios Osterno, Rômulo Jerri Carlos de Andrade,

menos!

Maria José (Zezé) Morais.

Deter o avanço da privatização com as

Mato Grosso

33. f

Organizações Sociais e Parcerias Público/

SINTEP: Robinson Cireia, Marivone Souza.

34.

Privadas!

Brasília

Combater pela liberdade de cátedra! Não a Lei

SINPRO-DF: Magnete Barbosa Guimarães (Meg), João

da Mordaça!

Bosco Monteiro Lobato (Bosco), Joana Darc Soaraes,

Não à obrigatoriedade do CREF! Nenhum

Ênio de Holanda, Gardênia Guimarães, Margarete G.

38. f

professor deve pagar para trabalhar! Combater

do Nascimento, Maria Luiza (Mauí), Maria das Graças,

39. f

para que seja apresentado um Projeto de Lei

Telma Gonçalves, Georgette Freitas (Gegê), Terezinha

31. f
32. f

•

35. f

•

36. f
37. f

•
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1. a Amaro, Wadyr Chaib (Tininho). Maria Caldas (Consolação),
2. a Cristiane Araújo, Dagildo Saraiva.
3. a São Paulo
4. a SINPEEM: Nelson Luiz Gimenes Galvão, Rogério Tadeu
5. a Gonçalves Marinelli, Alani Stefania Widniczek, Francisco
6. a Donizete da Silva, Juliano Godoi, Luciana Zucchi, Carin
7. a Moraes Sanches, Davi do Carmo Ferreira, Luana Moraes
8. a Vieira, Marco Antônio Ferreira, Edilene de Cássia
9. a APEOESP: José Reinaldo de Matos Lima, Edson Gomes
10. a Oliveira, José Arimatéa Ribeiro
11.

Santa Catarina

12. a SINTE: Eder Luiz da Silva Duarte, Osvaldo de França,
13. a Jardel Cardoso da Rosa.
14. f

Paraná

15. f

APP:

16. f

SISMMAR: Alfeo Luiz Cappellari - (Cafu), Ana Paula

17. f

Vansuita.

18. f

Rio Grande do Sul

19. f

CPERS: Luiz Henrique Becker, Cassio Ritter, Jorge Lothar

20. f

von Mühlen, Anderson Goulart

21. f
22. f
23. f
24. f
25. f
26.
27. f
28. f
29. f
30. f
31. f
32. f
33. f
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f
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RESOLUÇÕES DA CORRENTE PROLETÁRIA NA EDUCAÇÃO
Unidade na luta de classes

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

massas exploradas por meio do desemprego e da destruição

5. a Agiganta a barbárie social

de conquistas sociais.

6. a

O imperialismo tem ampliado o intervencionismo

Trata-se de mais uma contundente manifestação

7. a militar e econômico como resposta à crise econômica

da crise estrutural do capitalismo, que é o choque entre

8. a mundial. As potências avançam sobre os recursos naturais

o alto grau de desenvolvimento das forças produtivas e

9. a dos países atrasados do Oriente Médio, África e América

suas relações monopolistas. As soluções da burguesia só

10. a Latina, desfechando os mais brutais ataques sobre as nações

podem ser a da destruição de parte das forças produtivas,

11.

objetivando recompô-la mais à frente. Daí as guerras, o

oprimidas. Milhões de refugiados cruzam as fronteiras em

12. a direção à Europa, fugindo da guerra e da miséria. Outros

saque e a destruição de postos de trabalho.

13. a milhares são tragados pelas águas do Mediterrâneo, ou
14. f

barrados pelas cercas impostas para conter a imigração. Os

15. f

que sobrevivem à travessia no Mediterrâneo enfrentam a

16. f

repressão e a xenofobia.

Desagregação na América Latina e nos EUA
Uma nova etapa da crise se abriu com o
desaquecimento da economia chinesa, que fez as economias

17. f

Um contingente cada vez maior de povos africanos é

dos países semicoloniais, como os da América Latina,

18. f

esmagado pela fome, doenças e saque imperialista. Crescem

estremecerem. Mesmo com governos autoproclamados

19. f

o desemprego e a miséria em toda a parte do mundo. A

“pós-neoliberais”, que prometiam inclusão social, redução

20. f

restauração capitalista na China, ex-União Soviética e

da desigualdade e desenvolvimento sustentável, as limitadas

21. f

países do Leste Europeu trouxe toda sorte de desgraça de

medidas assistenciais e de intervenção na economia não

22. f

um sistema econômico que apodrece. À Cuba está reservada

mudaram o caráter de países exportadores de matérias

23. f

a mesma sorte: fome, desemprego e miséria. Está aí um

primas e produtos agropecuários.

24. f

breve quadro do avanço da barbárie social.

25. f

Bastou a economia chinesa desacelerar para que

A solução do capital para a crise é destruir forças

o curto período internacional favorável desmoronasse,

26.

produtivas. Uma das manifestações mais bárbaras deste

levando consigo os governos que se apresentaram como

27. f

processo são as guerras. No momento, as potências

nacional-reformistas. Alguns saíram de cena pela via

28. f

imperialistas não se enfrentam diretamente, mas disputam o

eleitoral, como o de Cristina Kirchner, outros pela via

29. f

controle de territórios, mercados e fontes de matérias primas

golpe do institucional, como o de Dilma Rousseff. Porém,

30. f

em conflitos regionalizados, como o da Ucrânia e Síria.

há um movimento comum de fortalecimento de governos

31. f

diretamente alinhados com o imperialismo norte-americano,

32. f

Crise econômica mundial é uma manifestação da

assim como um recrudescimento do conservadorismo,

33. f

crise estrutural do capitalismo

até mesmo com tendências fascistizantes, como vimos na

34.

A crise econômica, iniciada em 2008, não foi

eleição de Donald Trump.

35. f

estancada. As diretrizes impostas pelo grande capital, para

36. f

conter seus efeitos, expuseram as contradições cada vez

A luta dos explorados impõe uma tarefa

37. f

mais insolúveis nos marcos do domínio da propriedade

impostergável

38. f

privada dos meios de produção. Fizeram crescer a opressão

Ao mesmo tempo em que avança a barbárie,

39. f

nacional sobre as economias mais atrasadas e golpearam as

também se potencia a luta de classes. As greves gerais
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1. a na Grécia, a greve operária na França, as manifestações

“rombo” orçamentário, o governo pretende aumentar a

2. a na Espanha, Bélgica etc. mostram o caminho da

idade para se aposentar para 65 anos, em um país em que a

3. a resistência coletiva contra a exploração capitalista. Fazem

expectativa de vida é de 75 anos. Ou seja, para a maior parte

4. a crescer a compreensão de que é preciso destruí-la pelos

dos explorados significa que terão de trabalhar até morrer.

5. a métodos da insurreição proletária. Permitem combater

A reforma trabalhista também está na fila, aguardando

6. a as tendências fascistizantes que aparecem em situações

para ser posta em prática. O STF já tem antecipado algumas

7. a de crise econômica. E possibilitam distinguir os métodos

medidas, estabelecendo o princípio de que o negociado se

8. a revolucionários do proletariado dos atentados terroristas,

sobrepõe ao legislado. A ameaça de terceirização irrestrita

9. a embora estes sejam expressões do ódio anti-imperialista.

também está no horizonte, representando o fim dos

10. a Não se pode perder de vista que a raiz da barbárie social se

direitos inscritos na CLT. Há um fortalecimento também

11.

da intervenção da religião na política com bloqueio a

encontra na decomposição do capitalismo. E sua erradicação

12. a se dará pela revolução social.

direitos civis aos homossexuais; o aumento da opressão

13. a

A classe operária e demais oprimidos veem se

sobre as mulheres; a inviabilização da demarcação de terras

14. f

manifestando por meio das greves e das mobilizações

indígenas e quilombolas; o favorecimento ao latifúndio e

15. f

de rua. Mas não contam com a direção revolucionária.

ao agronegócio.

16. f

Ao contrário, as direções sindicais estão comprometidas

17. f

até os ossos com a política da conciliação de classes. A

18. f

resposta dos explorados à crise deve ser a da destruição do

Os cortes de recursos e a ameaça sobre direitos

19. f

capitalismo e instauração da propriedade social, socialista. A

históricos representam um duro ataque à limitada soberania

20. f

desintegração do Partido Mundial da Revolução Socialista

nacional e à vida dos trabalhadores. Constituem medidas

21. f

e suas organizações sindicais pela política estalinista foi

antinacionais, anti-operárias e antipopulares. Fazem parte

22. f

um duro golpe à luta dos oprimidos. Recuperar o terreno

da exigência do imperialismo para que o país possa cumprir

23. f

perdido é uma tarefa impostergável.

com o pagamento da gigantesca dívida pública, através da

24. f

O “ajuste fiscal” é uma exigência do imperialismo

sustentação do superávit primário.

25. f

CONJUNTURA NACIONAL

26.

A crise econômica atinge profundamente o Brasil

O mecanismo da dívida é fundamental para entender
a crise política no Brasil. Dilma não foi retirada por suas

27. f

Temer/Meirelles colocam em prática o ajuste

“bondades”, mas sim porque não mais conseguia fazer

28. f

fiscal. As medidas do governo ameaçam todos os setores

avançar o ajuste fiscal. Ante a crise, as frações das classes

29. f

explorados e oprimidos. Na educação, os ataques mais

dominantes estavam em choque e o executivo não conseguia

30. f

sentidos são a MP 746 (Reforma do Ensino Médio) e o

centralizá-las. No processo do impeachment essas frações

31. f

Projeto Escola Sem Partido. Do ponto de vista orçamentário,

e instituições burguesas foram se unificando. Hoje estão

32. f

a PEC 55 (antiga 241), com o congelamento de gastos

aglutinadas em torno do governo golpista de Temer e de suas

33. f

sociais por 20 anos é um brutal corte de direitos dos

medidas antinacionais e antipopulares. O governo Temer,

34.

servidores públicos e nos direitos sociais para a população

nascido da crise, não conseguiu pôr fim à crise política. Caso

35. f

em geral. O PLP 257, com o pretexto de negociar a dívida

não consiga aplicar os ataques, também pode ser removido.

36. f

dos estados impõe a tesourada nos setores sociais.
Enfrentar o governo golpista de Temer

37. f

Caso consiga implementar a PEC 241/55, o próximo

38. f

passo do governo será a reforma previdenciária. Com uma

O ajuste fiscal de Temer tem de ser derrubado com

39. f

campanha midiática fraudulenta que aponta um inexistente

a força social da maioria oprimida, com a classe operária
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1. a à frente. A crise de superprodução impõe que o capital que

O desenvolvimento das tecnologias da informação

2. a não mais consegue se valorizar na produção procure novos

tem atingido as mais variadas esferas. Uma parcela dos

3. a campos, sobretudo após o estouro da bolha especulativa

estudantes está imersa na interação virtual. A burguesia

4. a com as quebras nas bolsas de valores. Assim, os direitos

requenta a tese relativamente antiga de que o capitalismo se

5. a sociais entram na mira das grandes corporações. Para estas, a

encontra numa etapa de renovação tecnológica constante,

6. a saúde, educação e previdência não podem ser tratados como

exigindo uma escola mais moderna e eficaz, sintonizada

7. a direitos, muito menos universais. Devem ser reduzidos à

com as transformações. Essa tese expressa a ideia de que

8. a condição de mercadoria. Como toda mercadoria, tendem

o capitalismo se encontra numa fase ascendente, exigindo

9. a à monopolização na etapa imperialista.

uma nova Educação. Essa concepção, no entanto, se choca

10. a

Assim já ocorreu com o ensino superior brasileiro,

com os efeitos desagregadores da crise econômica. O que

que está nas mãos de corporações gigantescas como a

revela que tal concepção não passa de máscara ideológica

11.

12. a Kroton, em uma situação em que 90% das vagas estão
13. a no ensino privado. A voracidade do capital se acentua. A

para uma realidade completamente oposta.
O fato é que se aprofunda a crise estrutural do

14. f

pressão por acabar com a previdência pública se impõe.

capitalismo. O “excesso de civilização”, empregando a

15. f

Os ataques dos governos estaduais e federal expressam o

expressão do Manifesto Comunista, colide com uma massa

16. f

imperativo de garantir a meta de superávit fiscal para pagar

de famintos que não pode consumir, devido à miséria.

17. f

os juros e amortizações da dívida pública.

Com a superprodução, cada inovação tecnológica se volta

18. f
19. f

contra a humanidade, ao invés de favorecê-la. Daí a falácia
Avança a repressão

da tese do capitalismo ascendente, da chamada “era da

20. f

As medidas de ataque vêm acompanhadas da

21. f

intensificação da repressão. É sintomática a operação de

22. f

criminalização sobre o MST assim como a repressão sobre

23. f

os estudantes secundaristas. O MEC mostra a intenção

Amplia-se cada vez mais a separação entre a teoria e

24. f

de criminalizar ao exigir nomes dos docentes, técnicos e

a prática

25. f

estudantes envolvidos no movimento. O STF, em decisão de

A crise da Educação não é uma crise de falta de

26.

27/10, autorizou o corte de salários de servidores públicos

verbas, nem de gestão, nem de modelo. Certamente, os

27. f

desde o primeiro dia de greve. Tais medidas se somam à

orçamentos são minguados, a administração ineficaz,

28. f

restrição já existente ao direito de greve e à criminalização

compondo um quadro de mediocridade. Porém, a raiz da

29. f

dos movimentos sociais, que agora atinge um novo patamar.

crise é mais profunda. Está associada à impossibilidade de

30. f

A lei antiterrorismo já começou a ser usada, a exemplo

um amplo desenvolvimento científico, dadas as barreiras

31. f

da operação durante as Olimpíadas e a deportação do

impostas pela superprodução.

32. f

professor Adlène Hicheur, da UFRJ. É urgente responder

O capitalismo não pode eliminar a separação que

33. f

coletivamente à criminalização com a formação dos comitês

ele próprio criou entre teoria e prática, fruto da divisão

34.

contra a repressão. Soma-se à pauta a defesa do direito

social do trabalho. É obrigado a manter o divórcio entre

35. f

irrestrito de greve, que terá de ser afirmado na prática, como

sujeito e objeto do conhecimento, ou seja, entre o homem

36. f

direito à autodefesa ante os ataques do governo.

e a realidade. A Educação sob o capitalismo mutila essa

37. f

revolução tecnológica”. A Educação é um dos elementos
da superestrutura de uma sociedade que apodrece.

possibilidade, visto que os capitalistas evocam seu direito

38. f

POLÍTICA EDUCACIONAL

sobre a propriedade privada para bloquear o acesso da

39. f

Rejeitar a tese burguesa

ciência à produção social. Por essas razões, o ensino
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1. a nas escolas só pode ser representativo. O estudante não
2. a trava conhecimento direto com a realidade, mas com um

desempenhando trabalhos repetitivos e fatigantes.
A violência segue impregnada no chão de escola.

3. a simulacro dela.

Governo, diretores e coordenadores exigem o cumprimento

4. a

Os ideólogos da Educação burguesa, ditos pedagogos,

das regras. Os professores, que sofrem com a violência,

5. a reivindicam o uso das tecnologias como forma de ilustrar

acabam sendo impelidos a agir de acordo com as orientações

6. a melhor a realidade. Chega-se ao absurdo de promover

que vêm de cima. Os que resistem a agir como carrascos

7. a o Ensino à Distância (modalidade em que a separação

são perseguidos.

8. a sujeito-objeto é assumida plenamente). Quando muito,

No fogo cruzado, muitos não suportam e abandonam

9. a propõem realizar os trabalhos de campo e incentivar a

o trabalho ou adoecem. São comuns os casos drásticos de

10. a experimentação. Ainda assim, a prática aparece nessa

trabalhadores assassinados ou vítimas de agressões. Diante

11.

desses extremos, governos e gestores escolares (adaptados

perspectiva como simulacro.

12. a

A produção social é coisa muito distinta. O

à política estatal) recorrem à polícia. A repressão que atinge

13. a fundamento da prática pressupõe a interação transformadora

o jovem fora da escola, passa a açoitá-lo dentro também.

14. f

sobre a realidade. A propriedade privada dos meios de

Por essa vereda obscura, o conhecimento vai se esvaindo. A

15. f

produção impede essa possibilidade. Os marxistas

ciência agoniza. Pedagogia alguma adentra a sala de aula.

16. f

compreendem a destruição da velha escola de classe como

17. f

parte da revolução proletária.

Avançam a privatização e a desnacionalização

18. f

A crise estrutural da Educação é acentuada pela

19. f

O instinto de revolta dos jovens e a reação do Estado

política de sucateamento que vem do Estado. A tendência

20. f

A desvinculação da escola com a produção social é a

é de se livrar da escola pública e gratuita e incentivar

21. f

base da crise da Educação. É por esse divórcio que o ensino

a mercantilização do ensino. Não há necessidade do

22. f

se torna memorístico, mutilador das faculdades físicas e

capitalismo em conservar e muito menos ampliar o sistema

23. f

intelectuais, disciplinador e arcaico. E a juventude reage

escolar em todos os níveis, voltado para as amplas massas.

24. f

instintivamente de forma violenta. Agridem-se, atacam

Sob o governo Temer, a tendência é aumento da privatização,

25. f

os trabalhadores das escolas e destroem o próprio espaço

terceirização e desnacionalização do sistema educacional.

26.

físico. Descarregam como podem sua raiva contra uma

Equivocam-se aqueles que insistem na ilusão

27. f

existência miserável. Não enxergam na escola, com razão,

de “regulamentar” a rede particular. Não é possível a

28. f

o instrumento para a solução de seus dilemas.

coexistência harmônica entre o ensino privado e o

29. f

A superação dos problemas da vida real passa longe

público. Na medida em que a Educação é transformada

30. f

dessa instituição. Entretanto, a juventude sabe que se não

em mercadoria, passa a se expandir – o que se faz em

31. f

estudar, suas chances diminuem. Permanecem na escola

detrimento do sistema público. Daí a urgência de se levantar

32. f

por anos alimentando o ódio por estarem ali obrigados

as bandeiras de defesa da escola única, pública, gratuita,

33. f

– pelo menos durante o Ensino Fundamental, como reza

com a estatização sem indenização de todo o sistema sob o

34.

a LDB. Quando chega o Ensino Médio, uma boa parte

controle de quem estuda e trabalha. A luta pelo acesso livre

35. f

evade. Precisa trabalhar para sustentar a si e a família.

em todos os níveis, com o fim do vestibular, corresponde à

36. f

A alfabetização e o domínio de operações elementares

defesa de um direito democrático elementar.

37. f

garantem algum emprego, quando se consegue emprego.

38. f

Somente a uma pequena parcela de trabalhadores é exigida

Pauperização dos professores, luta grevista e

39. f

uma formação mais complexa. A grande maioria continua

repressão
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Os trabalhadores em Educação têm realizado heroicas

O congresso da CNTE não apenas deve combater

2. a greves, como a de São Paulo em 2015, do Rio de Janeiro e

essa ofensiva reacionária e obscurantista, como também se

3. a Ceará, em 2016, para citar apenas três exemplos. Porém,

colocar por uma nova escola científica, que una a teoria e a

4. a as greves ficam isoladas e à mercê da repressão por parte

prática, a escola e a produção social. Deve lutar pela total

5. a dos governantes. As direções sindicais são corporativistas

e irrestrita liberdade de expressão, de estudo e de ensino.

1. a

6. a e burocráticas, o que impede o levante geral (unitário) dos
7. a trabalhadores em defesa das reivindicações vitais e da
8. a própria Educação.
9. a

Rejeitar os planos estaduais da Educação
Os planos estaduais reproduzem o Plano Nacional de

A nossa tarefa é a da defesa da unidade na luta, para

Educação, aprovado no governo Dilma/PT. O que mostra

10. a derrotar de conjunto a política educacional dos governos.

que tanto o PT quanto os demais partidos burgueses, em

11.

Certamente, se chocará com a burocratização das direções

última instância, defendem as mesmas diretrizes para

12. a sindicais. É por meio da luta unitária e geral dos explorados

Educação. Na essência, os planos visam a aperfeiçoar a

13. a que se defenderá de fato a Educação e as condições de

coexistência entre o ensino público com o privado. Não

14. f

há um sinal sequer de defesa da estatização do sistema

existência e trabalho dos professores.

15. f

escolar. Não há uma linha contra as parcerias público-

16. f

Rechaçar a “Escola sem Partido”, lutando pela

privadas, contra as terceirizações e em favor do acesso da

17. f

escola científica

juventude a todos os níveis educacionais. Mantém-se a

18. f

É preciso que os professores desmascarem as

19. f

mentiras e falsificações do projeto “Escola sem Partido”.

20. f

O que se ensina na escola, em geral, é o que a Educação

O Congresso da CNTE deve combater as ilusões

21. f

burguesa prescreve e permite. A Educação que temos não

criadas pela diretoria da entidade de que é possível obter

22. f

está alicerçada em bases científicas. Certas explicações e

“avanços” por essa via e que a tarefa dos professores é a de

23. f

interpretações sobre a história, as desigualdades sociais, as

cobrar a sua aplicação (pressão parlamentar). O grave dessa

24. f

opressões, etc. que fazem críticas ao capitalismo e menções

política é acreditar que um Plano de Educação implantado

25. f

ao socialismo nem de longe chegam perto de uma base

pelo Estado burguês possa favorecer a maioria explorada.

26.

científica. Não fazem senão reconhecer algumas evidências

A tarefa é rejeitar os planos, por manterem a Educação

27. f

do capitalismo em decomposição, que são tratadas no

pública submetida aos interesses capitalistas. É defender o

28. f

sentido de reformar, humanizar o capitalismo e harmonizar

sistema único de ensino, gratuito, estatal, laico e vinculado

29. f

as classes sociais.

à produção social.

farsa meritocrática da política de “formação continuada”,
realizada quase sempre por meio do ensino a distância.

30. f

Os promotores da “Escola sem Partido” não se

31. f

mostram capazes de analisar o real conteúdo desse ensino

32. f

acusado de esquerdizante. Assim, retomam a velha e banal

No Congresso da CNTE estarão presentes duas

33. f

ideia da “neutralidade” do conhecimento. A experiência já

políticas opostas. A dos reformistas, que se limita a

34.

demonstrou que aqueles que se valem desse conceito, na

enxertar e a criticar aspectos da política de sucateamento

35. f

verdade, ocultam seus objetivos nada neutros. No fundo,

da Educação. Acreditam na possibilidade de se obter

36. f

trata-se de uma investida das Igrejas que constantemente

reformas progressivas sob o capitalismo, pela via pacífica

37. f

atuam para controlar o ensino público, não bastando terem

e parlamentar. Tais formulações resultam em política

38. f

suas redes próprias. Não por acaso, evangélicos e católicos

pró-capitalista. Como não ousam tocar na sacrossanta

39. f

estão unidos sob a bandeira da “Escola sem Partido”.

propriedade privada dos meios de produção, não têm como
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1. a responder ao problema da separação entre teoria e prática.

Por uma frente única sindical

2. a Não vão à raiz da crise da Educação. A luta por remendar

Há mais de um ano que as direções sindicais estão

3. a os planos educacionais demonstra de forma cristalina os

imersas nas disputas interburguesas. As centrais sindicais

4. a limites da política reformista.

estiveram ou a serviço da manutenção do governo Dilma

5. a

A Corrente Proletária na Educação, ao contrário,

Rousseff, ou do golpe institucional. A Força Sindical e seus

6. a defende a política revolucionária. Tem como ponto de partida

aliados procuraram arrastar uma parcela dos trabalhadores

7. a a luta pelas reivindicações que unificam os trabalhadores

em favor da destituição de Dilma e defesa de Temer. A

8. a da Educação com o conjunto dos explorados, mas não a

CUT e congêneres atuaram no mesmo sentido, mas para

9. a separa do combate estratégico para pôr fim ao capitalismo,

rejeitar o golpe.
A CSP-Conlutas e Intersindical também se

10. a raiz da decomposição da Educação.
11.

enfronharam nessas disputas. Enquanto isso, os capitalistas

12. a POLÍTICA SINDICAL

e governantes descarregaram a crise econômica sobre

13. a Rejeitar a política da conciliação de classes da

os explorados. As demissões, o rebaixamento salarial, a

14. f

burocracia sindical

destruição de direitos, precarização da saúde e Educação,

15. f

A burguesia e seus governos estão coesos na

a elevação do custo de vida e a miséria atingiram os

16. f

aplicação do “ajuste fiscal”. A tarefa colocada é a de

explorados. Estes ficaram à mercê da campanha burguesa

17. f

enfrentar o governo golpista com os métodos da luta de

de que a responsabilidade estava no governo Dilma e que

18. f

classes. Para cumprir essa meta, entretanto, os explorados

era preciso removê-lo para que o país pudesse voltar a

19. f

se encontram diante de poderosos entraves. As burocracias

crescer. Está aí por que a maioria oprimida não se colocou

20. f

sindicais mantêm as lutas isoladas, desviam as mobilizações

nem por defender o governo, nem por destituí-lo.

21. f

para o eleitoralismo e aplicam uma política de conciliação

22. f

de classes.

O Congresso da CNTE deve rejeitar essa política
das direções sindicais e aprovar a frente única sindical para

23. f

O traidor acordo assinado pela direção do Sindicato

enfrentar as medidas de Temer. O que significa a aprovação

24. f

Metalúrgico do ABC, as reuniões com o ministro do Trabalho

de assembleias unitárias e plenárias gerais, utilizando a ação

25. f

do governo golpista (durante o processo de impeachment de

direta como resposta coletiva dos trabalhadores.

26.

Dilma) para apoiar a proposta das montadoras de “renovação

27. f

da frota”, a aceitação do Ministro como intermediário nas

28. f

negociações das demissões com a Mercedes, a defesa da

O sindicalismo está submetido a duas pragas,

29. f

farsa do “Programa de Proteção ao Emprego (PPE)”, a

que vêm corroendo os sindicatos como instrumentos

30. f

defesa da suspensão temporária (lay-off), das “demissões

auxiliares da luta contra o sistema de exploração do

31. f

voluntárias (PDVs), do Plano Nacional de Educação (PNE)

trabalho e defesa da vida dos trabalhadores. A estatização

32. f

e dos planos estaduais de Educação são exemplos da política

e burocratização avançaram muito nestes 13 anos de

33. f

conciliadora das direções sindicais.

governo do PT. Esse fenômeno ocorre quando os sindicatos

Vencer dois obstáculos

A Corrente Proletária na Educação chama os

perdem sua independência, deixam de desenvolver a política

35. f

delegados a rechaçarem a política de conciliação de classes.

revolucionária (classista) e passam a aceitar a política dos

36. f

E a se colocarem pelos métodos próprios dos trabalhadores

capitalistas e de seus governos. São, assim, dirigidos por

37. f

para enfrentar a ação centralizada da burguesia contra os

burocracias pró-capitalistas. A tarefa fundamental é a de

38. f

empregos, salários e direitos e contra os cortes de recursos

recuperar as organizações sindicais, o que significa lutar pela

39. f

à saúde, Educação e moradia.

independência combatendo a burocratização e estatização.

34.
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A Corrente Proletária faz um chamado aos delegados

tolher a liberdade de manifestação. Chama a defender a

2. a classistas para que se coloquem no campo da independência

proporcionalidade direta para todas as instâncias da CNTE,

3. a de classe, rompendo os obstáculos que têm tornado os

que inclui a eleição de delegados para o congresso.

1. a

4. a sindicatos distante dos reais problemas dos professores e
5. a da maioria explorada.

Por uma campanha nacional contra as leis antigreve

6. a

e antiterrorismo

7. a Por uma única central, classista e operária
8. a

No discurso, as direções sindicais se colocam contra

O fenômeno da divisão das Centrais é parte do

as leis que impedem o direito de greve e manifestação dos

9. a processo de burocratização e de estatização dos sindicatos.

trabalhadores. Lamentam as multas, mas disciplinam o

10. a Constata-se uma profunda divisão das lutas e a fragmentação

movimento grevista para que não se choque com essas

11.

das organizações sindicais. A divisão entre vários sindicatos,

leis. Nesses últimos anos, os governos criaram dezenas de

12. a às vezes no interior de um mesmo setor, como o da Educação

leis contra os sindicatos, movimentos e lutadores, sem que

13. a ou da metalurgia, é expressão da política divisionista e

houvesse resistência organizada dos trabalhadores. Exemplo

14. f

aparelhista. Hoje, mais de uma dúzia de centrais e mais

disso é a lei antiterrorismo, já empregada na caça e prisão

15. f

de dez mil sindicatos partilham a força de trabalho no

de supostos terroristas.

16. f

Brasil. São aparatos burocráticos que sevem unicamente

O Congresso da CNTE deve aprovar uma campanha

17. f

de correia de transmissão da política burguesa. Constituem

nacional contra toda a legislação antigreve e contra a lei

18. f

feudos autoritários contra os trabalhadores, que rejeitam o

antiterrorismo.

19. f

divisionismo e a fragmentação das lutas.
BALANÇO POLÍTICO

20. f

A Corrente Proletária se coloca contra a divisão

21. f

organizativa dos trabalhadores. Defende a unidade sindical

Desde 2015, os trabalhadores da Educação têm

22. f

e a constituição de uma única central, classista, democrática

realizado greves e manifestações nos estados e municípios.

23. f

e operária.

Os estudantes ergueram novamente uma poderosa onda

24. f
25. f
26.

de ocupações de escolas, com o epicentro no Paraná.
Implantar a democracia sindical

Não faltaram motivos para o levante geral e unitário dos

Uma direção sindical é forte quando está ligada às

professores contra as duras medidas dos governos (confisco

27. f

bases, quando expressa suas necessidades, quando é capaz

salarial, precarização das condições de ensino, fechamento

28. f

de mobilizar, quando faz valer a mais ampla democracia em

de salas, contratos de trabalho aviltantes, desemprego e

29. f

todas suas instâncias, quando resolve as divergências pelo

subemprego etc.).

30. f

voto da maioria. Não se pode esquecer que o sindicato é um

Isso tudo, em que pese os vários fatores negativos,

31. f

instrumento de frente única da classe, onde se expressam

que têm dificultado as grandes mobilizações. Entre eles: 1) a

32. f

todas as correntes de opinião presentes nas bases do setor.

profunda divisão dos trabalhadores da Educação no interior

33. f

A democracia sindical é um princípio fundamental

das escolas; 2) a penetração da política da meritocracia nas

34.

para o funcionamento do sindicato. A Corrente Proletária

fileiras dos professores; 3) a procura de saídas individuais

35. f

defende a revogabilidade do mandato da direção do

para sustentar a família (ampliar a jornada de trabalho

36. f

sindicato, combate o autoritarismo das direções, rejeita

e ter mais de um emprego); 4) as derrotas econômicas

37. f

os congressos diversionistas e manipulados, rechaça o

sofridas; 5) a desconfiança política em relação à direção

38. f

controle burocrático das assembleias e de outras instâncias

dos sindicatos e da Confederação; 6) o distanciamento das

39. f

do sindicato. Chama a combater toda proposta que visa a

direções sindicais dos interesses gerais do professorado; 7)
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1. a a burocratização dos sindicatos.

das famílias, os assassinatos de mulheres, a prostituição

2. a

Como se vê, as lutas tiveram de furar um bloqueio

etc. vêm expondo a profundidade da decomposição da

3. a poderoso. Os trabalhadores não deixaram o campo de

sociedade de classe. Essa situação de horror potenciou

4. a batalha. Mas não puderam contar com uma CNTE ativa,

o feminismo burguês e pequeno-burguês a se apoiar

5. a classista, democrática e de base, que unificasse as lutas

inteiramente na defesa da criminalização, de leis punitivas

6. a e as potenciasse. As condições estavam dadas para uma

e de fortalecimento do aparato repressivo. Trata-se de um

7. a mobilização nacional, constituindo uma só coluna. O que,

beco sem saída exigir do Estado burguês que proteja as

8. a por sua vez, teria fortalecido o quadro para uma greve geral

mulheres pobres da barbárie. Ao contrário, o programa

9. a da Educação. A direção da CNTE, contudo, nada fez. O

de defesa da vida das mulheres e de sua emancipação está

10. a Congresso deve fazer um balanço dos erros da direção e

tanto na defesa das reivindicações imediatas quanto na luta

11.

estratégica da revolução social.

Caderno

de

aprovar a retomada da ação direta para enfrentar as medidas

12. a dos governos.
Sobre os negros

13. a
14. f

POLÍTICAS PERMANENTES

As raízes da opressão racial se encontram nas

15. f

As velhas chagas do capitalismo (opressão racial,

relações capitalistas de produção, que devem ser abolidas

16. f

étnica, sobre as mulheres e homossexuais) ganham

pela revolução proletária e substituídas pelas relações

17. f

proporções maiores que as de hoje, com o avanço da barbárie

socialistas de produção. Não há “reparação histórica”

18. f

social. Basta ver dois exemplos: a reforma da previdência

nos marcos do capitalismo. As reivindicações oriundas

19. f

pretende eliminar a distinção entre homens e mulheres

da opressão racial são parte das reivindicações gerais da

20. f

no que diz respeito à idade para se aposentar; o Projeto

classe operária.

21. f

Escola Sem Partido tem tentado cercear o debate acerca das

O congresso deve rejeitar as posições reformistas

22. f

diversas manifestações da opressão de classe. Sem dúvida,

assentadas nas chamadas “políticas afirmativas”, nas

23. f

outros graves exemplos poderiam ser mencionados.

“reparações históricas”, no critério de cotas raciais etc.,

24. f

A única resposta que de fato combate essas velhas

porque não respondem aos problemas gerais que atingem

25. f

chagas está no programa da revolução proletária. Isso porque

a maioria negra. A tarefa é organizar negros e brancos

26.

não há opressão que não seja de classe. Da premissa de que

oprimidos contra o sistema capitalista, raiz da barbárie

27. f

já não é possível reformas sob os marcos do capitalismo,

social. A defesa das reivindicações contra as discriminações,

28. f

não se pode concluir que não se deva lutar por elas. O que

como trabalho igual, salário igual e tribunal popular para

29. f

não se deve fazer é toma-las como um fim em si mesmo.

julgar os crimes da burguesia e da polícia contra os negros

30. f

A nossa tarefa consiste em estabelecer a relação entre todas

dos bairros pobres, permitem unir a maioria oprimida para

31. f

as formas de opressão, demonstrar seu conteúdo de classe e

pôr abaixo o odioso racismo da sociedade de classe.

32. f

unificar os oprimidos sob o programa da revolução social.

33. f
34.

O congresso deve responsabilizar o Estado burguês
e seus governos pelas chacinas que vêm sendo promovidas

Opressão sobre as mulheres

nos bairros pobres e nas favelas. A criminalidade que

35. f

Não se pode desvincular a crescente violência sobre

resulta do capitalismo em decomposição atinge uma grande

36. f

as mulheres da barbárie social. Não se trata de simples

parcela da população negra miserável. Sobre ela recai tanto

37. f

prepotência do homem e de um crime específico, que

a opressão econômica quanto a opressão policial. Está aí

38. f

como tal não tem a ver com o avanço da criminalidade no

por que o congresso deve se colocar pelo desmantelamento

39. f

capitalismo em decomposição. Os estupros dentro e fora

do aparato repressivo do Estado.
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Que se elimine toda a discriminação sobre os negros.

materializar pela revolução proletária.

2. a Total igualdade entre negros e brancos. Trabalho igual, salário
3. a igual. Fim da violência estatal, policial, contra os negros.

Diante da conjuntura nacional:

4. a

1. Enfrentar o governo golpista de Temer;

5. a Sobre os homossexuais

2. Combater a corrupção, rejeitando as vias

6. a

A discriminação aos homossexuais é obra da

burguesas (Polícia Federal, Supremo Tribunal

7. a sociedade de classes. A livre manifestação do amor sexual

de Justiça, etc.) e erguendo a bandeira da

8. a entre os homossexuais depende da extinção da família

constituição do Tribunal Popular;

9. a individual, da abolição da influência social da Igreja, de todos

3. Rechaçar a política de cortes de recursos dos

10. a os prejuízos do obscurantismo religioso e da propaganda

serviços sociais e defender o não pagamento

11.

da dívida pública;

reacionária da burguesia contra os homossexuais, que se

12. a converte em ódio e este em violência física. Não serão com

4. Defender os salários, os empregos e os direitos

13. a a criminalização, com a Justiça burguesa e com a polícia

trabalhistas e previdenciária por meio da Frente

14. f

Única Sindical (unidade e ação direta).

que se defenderá o direito à vida dos homossexuais.

15. f

Deve-se denunciar e combater toda discriminação

16. f

e violência contra os homossexuais, vinculando essa luta

17. f

com a defesa do fim da sociedade de classes, raiz de todo

1. Combater a burocratização e estatização dos

18. f

tipo de opressão e discriminação. Defesa das reivindicações

sindicatos e centrais. Constituir as frações

19. f

democráticas que se contrapõem à discriminação aos

classistas (revolucionárias) para recuperar os

20. f

homossexuais. Responsabilização do Estado pelo ódio

organismos dos trabalhadores para a luta contra

21. f

obscurantista aos homossexuais e pela violência sofrida.

a opressão nacional e social;

22. f

Direito de livre manifestação do amor sexual.

Em relação ao movimento sindical

2. Aprovar a frente única sindical para defender

23. f

uma plataforma única de reivindicações, com

24. f

PLANO DE LUTAS E ESTRUTURA

os métodos da luta de classes (salário mínimo

25. f

Diante da conjuntura internacional:

vital - R$4.600,00, escala móvel de reajuste;

26.

1. Fim do intervencionismo militar imperialista no

fim das demissões, escala móvel das horas de

27. f

Oriente Médio e África. Pela autodeterminação

trabalho; rejeitar a flexibilização capitalista do

28. f

de todas as nações oprimidas. Fim do

trabalho -fim do lay-off, “Programa de Proteção

29. f

intervencionismo econômico sobre os países

ao Emprego”, banco de horas e as terceirizações;

30. f

semicoloniais;

rechaçar as medidas de Temer de reforma

31. f
32. f
33. f

2. Fim da lei antiterrorismo imposta pelo

3. Combater as leis antigreve. Defesa da total

imperialismo;
3. Não pagamento da dívida e cancelamento de

34.

todos os acordos impostos pelas potências de

35. f

submissão aos países semicoloniais;

36. f
37. f

trabalhista e previdenciária;
liberdade de manifestação e expressão contra
os capitalistas e seus governos);
4. Independência da CNTE/CUT em relação ao

4. Derrubada de todas as medidas de austeridade
que levam ao sacrifício dos povos oprimidos;

5. Contra o divisionismo sindical. Por uma única

38. f

5. Erguer a bandeira de fim do capitalismo e

39. f

instauração do socialismo, que só poderá se
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1. a

(eleição direta nas escolas dos delegados, pela

Ana Lucia Aparecida Ferreira – RF: 552579901

2. a

proporcionalidade direta em todas as instâncias

Ana Maria dos Santos Toseti – RF: 720970300

3. a

do sindicato).

Ana Maria Esteves – RF: 778155500

4. a

Antônio Sergio Figueiredo – RF: 676.969100

5. a Diante das medidas destruidoras do ensino público

Aparecida Fellari Espósito – RF: 577212501

6. a

1. Sistema único de ensino, gratuito, estatal, laico e

Arlete Francisco Arantes - RF: 7994524

7. a

vinculado à produção social. Expropriação, sem

Carlos Napolitano – RF: 722538502

8. a

indenização, de toda rede privada. Estatização

Celia Regina Carvalho - RF: 7948409

9. a

de todo o sistema de ensino. Fim do ensino

Cibele Badu - RF: 744.220-3

10. a

a distância. Controle da Educação por quem

Cibele da Silva Luko – RF: 7764677

11.

estuda e trabalha;

Cintia Lucia de Oliveira Freire – RF: 754571-1
Claudia Aparecida Rocha Galante – RF: 7968124

12. a

2. Que nenhum trabalhador da Educação receba

13. a

menos que o salário mínimo vital. Redução da

Claudia Valeria Mattos - RF 780.860-7

14. f

jornada de trabalho, sem redução do salário. Fim

Cleide Pires Maciel Sanchez – RF: 572353102

15. f

dos contratos precarizados e da terceirização,

Cristiane Augusta Gomes Arakaki – RF: 776.366-2

16. f

efetivação de todos. Fim das salas superlotadas.

Cristina Freitas Ramos – RF: 744.625-0

17. f

Abertura de todas as salas fechadas;

Daniela de Santana Lobato – RF: 690843800
Daniela Duarte Castro – R: 798072800

18. f

3. Fim de todas as leis que dividem o professorado.

19. f

Fim das avaliações externas. Abaixo a política

Davi do Carmo Ferreira Silva – RF: 747220000

20. f

meritocrática e das diferentes formas de contrato

Dhiancarlo de Oliveira Miranda – RF: 786575900

21. f

precários. Estabilidade a todos;

Dilma Correa de Oliveira - RF: 658 8638

22. f

4. Fim do ensino médio integral, por ser

23. f

Douglas Boccia - RF: 7512899

discriminatório e falacioso;

24. f

Domingas Maria De Almeida - RF: 599.210.900

5. Rejeitar os planos privatistas de Educação.

Edem Elhage Omar – RF: 733426500
Edson Caro - RF: 569.566.0.00

25. f
26.

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

Elaine Ap. Toso Matuda – RF: 722874102

27. f

Gustavo de Andrade Galbes - RF: 8023204

Elenice Emerick Borsanyi – RF: 5911290

28. f

Ana Paula Carvalho- RF: 6909159

Eliana Almeida Antunes Queiroz – RF: 5993351

29. f

Sérgio Augusto Brunetto – RF: 7223854

Elias Santos de Oliveira – RF: 8034907

30. f

Denise Assis da Silva – RF: 678739801

Eliete Gomes Buracoski, RF 790.581-5

31. f

Ana Raquel de Oliveira – RS: 1553045

Eliete Tavares De Oliveira - RF: 743643.2

32. f

Gustavo Tadeu Sanches- RF: 8089302

Elisangela Lisboa Micheletti – RF: 722616101

33. f

Adriana Oliveira Costa - RF: 72075900

Elizabete Baptista De Godoy – RF: 732197000

34.

Agnaldo Ferreira – RF: 751120500

Eloisa Siqueira Assencio Barbosa – RF: 673993801

35. f

Alexandre Guimarães Da Silva - RF: 7811047

Elvira Rodrigues Oliveira – RF: 724450900

36. f

Ana Carolina da Silva Santos - RF 794.343-1

Enio Tadeu de Freitas – RF: 724869501

37. f

Ana Cecília Buzo - RF: 6940935

Ezilda Gonçalves- RF: 561321301

38. f

Ana Eloisa Carvalho- RF: 751015200

39. f

Ana Gomes dos S. Souza – RF: 7079125
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3. a
4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL
5. a

No mesmo marco, acirra-se o conflito com os

A crise econômica internacional se aprofunda em

imigrantes, sobretudo os oriundos de países colonizados,

6. a todos os países do mundo. Os EUA, grande motor do

semicolonizados e envolvidos em guerras. Ao governarem

7. a imperialismo mundial, tem tido um crescimento pequeno, de

para os ricos e defenderem o imperialismo, nos deparamos

8. a pouco fôlego. Para salvar banqueiros e grandes empresários,

com a barbárie, assistimos todos os dias crianças imigrantes

9. a os governos têm como política implementar planos de

morrendo afogadas, barcos superlotados naufragando

10. a austeridade e de ajuste fiscal, que atacam direitos históricos

e matando centenas de pessoas consideradas ilegais.

11.

Defendemos os imigrantes e exigimos a liberação

12. a

dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo .
As reformas da previdência e trabalhista, a

13. a contrarreforma da educação e a redução dos orçamentos

das fronteiras para os que fogem das guerras e da
miséria, nenhum ser humano é ilegal.

14. f

em políticas públicas é uma marca desse período, como

A aplicação do negociado sobre o legislado, por

15. f

resposta que as burguesias utilizam para minimizar os efeitos

exemplo, produziu uma forte greve geral na França contra

16. f

da crise econômica mundial e manter a taxa de lucro do

o governo Hollande, que, apesar de não ter sido vitoriosa,

17. f

Capital. O desemprego em massa ocorre em todo o mundo. Na

impôs um grande desgaste ao governo do Partido Socialista

18. f

Europa, a demissão de mais de 200 mil trabalhadores do setor

Francês.

19. f

automobilístico e aplicação de reformas estruturais como as

A resposta do mundo frente a estes ataques é

20. f

reformas da previdência e outras, expressa a política capitalista.

uma grande polarização em que os trabalhadores são

21. f

A crise europeia de 2008 , ao contrário de se resolver,

protagonistas de grandes lutas. Greves Gerais se alastram

22. f

continua tendo como grande exemplo a Grécia, que hoje

pela Europa, assim foi na Grécia, Espanha e França. As

23. f

tem mais de 130% do PIB comprometido com a dívida

mulheres se levantaram na Índia, Iraque, Síria e Argentina

24. f

pública. A Espanha não fica atrás, tendo em 2008 um

contra o estupro e a violência contra a mulher e os ataques do

25. f

endividamento de 60% do PIB, que dá um salto em 2016,

imperialismo, os negros organizaram uma forte resistência

26.

comprometendo mais de 100%.

contra o presidente Obama; no Brasil, se colocaram nas

27. f

A América Latina, que teve um pequeno crescimento

ruas contra os genocídios da população negra, os LGBT’s

28. f

econômico com a política de exportação de produtos

não ficaram para trás, protagonizando uma importante luta

29. f

primários para os BRICS, está mergulhada numa crise de

contra Feliciano e Cunha.

30. f

difícil solução, inclusive porque a crise também atinge a

No México, desde 2013, o governo trabalha com uma

31. f

China, que reduz substancialmente negócios (exportações)

proposta de mudanças na educação pública. Essa reforma

32. f

de commodities com esses países.

prevê fechamento de escolas, demissões de professores,

33. f

O Haiti, no último dia 07 de outubro, sofreu as

privatização das escolas e diferenciação salarial através

34.

consequências da passagem de um furacão, que deixou

35. f

um rastro de mortes e destruição, além dos ataques que o

Uma greve forte, no primeiro semestre, com

36. f

povo haitiano vem sofrendo desde a ocupação do país pelas

ocupações no centro da cidade contra a demissão de 3400

37. f

tropas da ONU (Minustah). Propomos que esse congresso

professores que se negaram a fazer a prova de mérito, e em

38. f

vote uma forte campanha internacional exigindo a retirada

defesa dos 43 estudantes desaparecidos e pela libertação dos

39. f

das tropas brasileiras do Haiti.

presos políticos. Além desses ataques, retiraram o posto de
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1. a diretor, um dos passos para a demissão, de um importante

Não lograram êxito nas eleições presidenciais, tendo

2. a dirigente, Francisco Bravo. A luta do México contra a

Aécio Neves como candidato. Mas Dilma venceu o segundo

3. a criminalização conta com o apoio de pais, mães e estudantes,

turno, sob grande desconfiança da população. Seu discurso

4. a deixando um exemplo ao mundo da luta unificada.

foi, em alguns momentos, à esquerda, mas seu projeto já

5. a

Esse projeto, que tenta destruir a educação pública,

estava delineado. Aplicar, desde cedo, a política do “ajuste

6. a que ataca também os serviços públicos, as estatais e a

fiscal” para arrumar as contas. Prova disso foi que, antes

7. a previdência social, não acontece somente no México.

mesmo de assumir o segundo mandato, a presidente editou

8. a Apesar de ser este o grande expoente desta luta, o projeto

as MPs 665 e 666, atacando exatamente os setores mais

9. a é internacional e precisamos nos unir para barrá-lo.

frágeis da classe trabalhadora: viúvas, desempregados e

10. a

Diante desta realidade se faz necessário que a CNTE:

doentes!

11.

1. Seja parte das lutas internacionais em defesa

12. a

dos direitos dos trabalhadores;

A aliança política com o PMDB começou a fracassar
já na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

13. a

2. Desenvolva campanhas de solidariedade aos

Pois bem, o projeto sucumbiu, desmoronou. O PT deixou de

14. f

imigrantes e defenda a abertura das fronteiras

ser confiável para a burguesia para gerir os seus negócios. A

15. f

para os que fogem das guerras e da miséria;

corrupção escancarada e demasiada – embora seja verdade

16. f

3. Defenda, junto às suas entidades filiadas, a

que não tenha começado com o PT – e, acima de tudo, a

17. f

necessidade de aprofundar o debate sobre o

queda da qualidade de vida, especialmente dos setores

18. f

internacionalismo ativo, pois os problemas da

médios da sociedade, levaram à derrocada do governo.

19. f

classe trabalhadora, incluindo a educação, são

20. f

os mesmos em escala mundial.

lucros e a crise social, a burguesia tinha pressa nas reformas

21. f
22. f

Com o avanço da crise econômica, a redução de
e, assim, com apoio da classe média, que foi às ruas, PSDB,

CONJUNTURA NACIONAL

Eduardo Cunha e Michel Temer prepararam a queda do

23. f

No último Congresso da CNTE, mais uma vez

24. f

denunciamos que o governo Dilma seguiria firme com

Até hoje, segue o debate se a substituição do governo,

25. f

sua política de favorecimento aos grandes empresários.

através do impeachment organizado pelos antigos aliados

26.

Avançava nas privatizações: hospitais universitários,

do PT, foi um golpe. No entanto, embora esta discussão

27. f

aeroportos, estradas e até mesmo o pré-sal, que estava sendo

siga em curso na vanguarda do movimento, como era de se

28. f

privatizado através de leilões organizados pelo governo

esperar, o que de fato ocorreu foi que a classe trabalhadora

29. f

petista.

se recusou a ir às ruas para defender um governo que, há

governo.

30. f

Ou seja, que o ajuste fiscal ou os planos de austeridade

31. f

aplicados nos demais países seguiriam sendo a tônica da

Sabemos que, ao não ser concluído o mandato de

32. f

política brasileira. Alertamos também que as jornadas de

Dilma, também segue o debate sobre a diferença entre

33. f

junho de 2013 já tinham acendido a luz amarela e dado uma

os impactos das medidas do ajuste fiscal que estão sendo

34.

clara demonstração de perda de influência de massas dos

aplicadas por Temer. Avaliamos que aqueles que ainda

35. f

governos petistas e de conciliação de classes.

insistem em dividir o movimento com este tipo de discussão

36. f

A partir daí, a burguesia, através da grande mídia e

37. f

dos próprios aliados de Dilma, começou a preparar a troca

38. f

de “gerente” para garantir seus lucros e fazer com que a

39. f

classe trabalhadora pagasse pela crise.
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As eleições deram um recado contundente para os

previdenciários e trabalhistas. Temer promete finalizar

2. a partidos e para os que governam ou governaram este país: o

sua proposta de reforma da previdência ainda este ano. Os

3. a rechaço representado pelos votos brancos e nulos demonstra

ataques serão brutais. Aumento da idade mínima para 65

4. a o profundo desgaste do sistema político no Brasil.

anos, fim das aposentadorias especiais e também do direito

5. a

Mas também, apesar de muitos propagarem por

da mulher se aposentar antes dos homens, são algumas

6. a aí que estamos sob a égide de uma onda conservadora,

das sugestões que circulam pela mídia. Outra mudança

7. a entendemos que o fortalecimento do bloco da direita, que

anunciada é a da redução das pensões por morte para 50% do

8. a se elegeu, e que vai favorecer que o Congresso aprove

valor e a desvinculação das leis sociais do salário mínimo!

9. a medidas contra os interesses dos trabalhadores, não terá

A saída apontada pelos organismos financeiros

10. a apoio da classe trabalhadora para medidas reacionárias.

internacionais, como FMI e Banco Mundial, é sempre a

11.

Nós queremos debater neste Congresso qual será o

mesma: arrochar os trabalhadores, retirar direitos e manter

12. a papel da CNTE para ajudar a desequilibrar a ofensiva dos

os lucros à custa de miséria e sofrimento. Na Grécia, mesmo

13. a governos, dos patrões e do Parlamento, que querem fazer

sob forte resistência popular, as medidas foram duras:

14. f

redução de salários, demissão de servidores públicos e cortes

os trabalhadores pagar a conta da crise capitalista.

15. f
16. f

nas aposentadorias. Isto agora chega ao Brasil!
O governo temer e a ofensiva para retirar direitos

Diante desta conjuntura extremamente adversa, o

17. f

Vários projetos tramitam no Congresso Nacional,

18. f

visando exatamente diminuir os investimentos sociais para

19. f

garantir o lucro dos empresários e o pagamento dos juros

20. f

da dívida pública. Esta é, sem dúvida, a principal tarefa

21. f

deste governo.

Congresso da CNTE resolve:
Unificar as lutas – construir a greve geral
Passada a confusão criada pelo impeachment, o qual,
aliás, nenhum setor consequente da esquerda defendeu,

22. f

Este conjunto de medidas visa retirar direitos dos

a movimentação da classe começa a apontar para a

23. f

trabalhadores e avançar na privatização dos bens e serviços

necessidade da unidade para lutar. Este sentimento toma

24. f

públicos. O caos social avança, com aumento do desemprego

corpo na base da maioria das categorias, embora ainda não

25. f

(já são mais de 12 milhões de desempregados, conforme

esteja refletida nos grandes aparatos sindicais.

26.

os números oficiais), da miséria, crise brutal nos serviços

As mobilizações contra a PEC 55 (ex-241) têm

27. f

públicos, como saúde e educação e uma crescente sensação

unificado todos os setores que continuam acreditando na

28. f

de medo na população, pelo avanço da criminalidade.

luta. Já foram realizadas quatro importantes mobilizações

29. f

Este é o Brasil deste final de 2016! O país da PEC

30. f

241, a chamada “PEC do teto dos Gastos”. Votada em

Ainda estamos aquém da verdadeira greve geral

31. f

dois turnos na Câmara Federal, esta proposta determina

que precisamos para parar os capitalistas, governos e o

32. f

o congelamento dos gastos públicos por 20 anos! Assim,

Congresso Nacional, mas não temos dúvida de que o

33. f

saúde, educação, habitação, saneamento, infraestrutura e

caráter nacional destas mobilizações nos permite acreditar

34.

todos os demais investimentos sociais ficarão com seus

que podemos reverter este quadro desfavorável e avançar

35. f

orçamentos estagnados. Agora a votação deverá ocorrer no

na reação da nossa classe e, neste sentido, este Congresso

36. f

Senado. Defendida pelos empresários e pelos banqueiros,

tem que armar os educadores para esta importante tarefa.

37. f

esta PEC, se aprovada, irá, certamente, piorar muito a vida

38. f

dos brasileiros!

39. f

POLÍTICA EDUCACIONAL

Além disto, seguem os ataques aos direitos
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1. a Domicílios (Pnad) recém-divulgada pelo IBGE, o país ainda

dos Santos Souza, não se pode defender a meritocracia

2. a tem 3 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da

“a menos que se pense, é claro, que uma sociedade seja

3. a escola e mais de 13 milhões de analfabetos e o alarmante

apenas um agregado de pessoas. Então, uma coisa é a

4. a número de 27,8 milhões de analfabetos funcionais. Quando

valorização do mérito como princípio educativo e formativo

5. a o tema é ensino superior, apenas 12% da população brasileira

individual, e como juízo de conduta pessoal, outra bem

6. a tem nível superior. O Brasil, que hoje é a 7º economia

diferente é tê-lo como plano de governo, como fundamento

7. a mundial, está em antepenúltimo lugar no ranking da OCDE

ético de uma organização social. Neste plano é que se

8. a (Organização Continental para o Desenvolvimento da

situa a meritocracia, como um fundamento de organização

9. a Educação) em matéria educacional, o que lança o país a

coletiva, e aí é que ela se torna reacionária e perversa.”

10. a 84º lugar no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

A meritocracia serve para “apreciações individuais e não

11.

Essa situação condena milhões de estudantes brasileiros a

sociais.” No Estado de São Paulo, o governo do PSDB,

12. a não aprenderam a ler, escrever e contar, nega o acesso à

chegou ao cúmulo de impor uma evolução salarial às(aos)

13. a arte e à cultura e impede uma melhora de vida.

professoras(es) vinculada à nota de uma prova e, em Minas

14. f

Esse é o resultado mais cruel da continuidade da

Gerais, existe um abono de produtividade baseado no ideb.

15. f

aplicação de uma política educacional sustentada no tripé

Caminhando junto à meritocracia, há um profundo

16. f

da meritocracia, privatização e precarização, tratando a

processo de privatização do ensino em nosso país. Há

17. f

educação como uma mercadoria e não como um direito social.

alguns anos, privatizar significava a escola ter um dono e

18. f

Nesse momento, o governo Temer aprofunda os

cobrar mensalidade, agora, se construíram métodos eficazes

19. f

ataques à educação, porém não podemos esquecer que o

de transferência de verbas públicas às redes privadas. A

20. f

governo Lula/Dilma desenvolveu sua política educacional

maior expressão disso é o Prouni, que despeja milhões de

21. f

apoiada no Plano de Desenvolvimento da Educação,

reais das verbas públicas para as faculdades/universidades

22. f

lançado em 2007 e que, segundo o próprio governo, o

privadas. São justamente estas as verbas que faltam para

23. f

principal foco do PDE é a Educação Básica e dá ênfase

uma expansão com qualidade das universidades públicas.

24. f

a formação e valorização docente, ao financiamento

É possível que cada vaga comprada na rede privada seja

25. f

e à garantia de acesso e tem como base legal a lei nº

aberta na rede pública. O Pronatec segue a mesma lógica

26.

6094/07. Nessa lei, se estabelece, entre as metas, que a

de transferência de verbas às escolas privadas, além dos

27. f

valorização do trabalhador em educação se dará por mérito,

projetos como o ensino médio integral ou inovador, que se

28. f

“representado pelo desempenho eficiente no trabalho,

apoia em oficinas feitas por bancos e ONG´s, que recebem

29. f

dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade,

muito em transferência direta de verbas públicas ou através

30. f

realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de

de isenção fiscal.

31. f

atualização e desenvolvimento profissional”, além de “dar

Coroando esta política educacional neoliberal temos

32. f

consequência ao período probatório, tornando o professor

uma ampliação da precarização do trabalho educacional.

33. f

efetivo estável, após avaliação, de preferência, externa ao

Atualmente, o quadro de apoio já é majoritariamente

34.

sistema educacional local”. Essa lógica meritocrática visa

terceirizado, com profissionais recebendo salários menores

35. f

a culpabilização dos profissionais em educação pela crise

e, muitas vezes, sem direitos, por terem que aderir a

36. f

que vive a escola pública. Todos sabem que não existe

cooperativas de fachada. Dos dois milhões de professoras/

37. f

solução para milhões de brasileiros que vivem em condições

es do ensino básico, cerca de 40% (mais de 800 mil) tem

38. f

de pobreza, pela via do mérito, assim como não há saída

contrato de trabalho precários, com menos direitos e por

39. f

para a escola pública por essa via. Como escreve Renato

tempo determinado.
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A lei do Piso Salarial Nacional é um caso à parte.

Nacional para os Funcionários de escola, que não são

2. a Em 2008 foi aprovada a lei 11.738, que estabeleceu o Piso

tratados como trabalhadores em educação. Isso, combinado

3. a Salarial Nacional aos professores e também estabeleceu

às terceirizações, faz com que este seja o setor mais atacado

4. a que a jornada de trabalho docente reservasse, no mínimo,

e desrespeitado na educação.

1. a

5. a 1/3 para atividade extraclasse. Passados oito anos, a regra

O PNE que foi aprovado, bastante limitado e

6. a é que os estados e municípios não cumprem a lei de forma

privatista, estabeleceu que o governo chegaria a 10% do

7. a integral ou parcial. Apesar de o Piso Nacional aprovado ser

PIB em 2020 e que parte dos royalties do petróleo seriam

8. a muito inferior às reais necessidades do magistério, muitos

destinados à educação. Isso já era insuficiente e, diante do

9. a estados e municípios seguem não cumprindo a Lei e o

governo Temer, os ataques se aprofundam e estamos na

10. a governo federal/MEC não move uma palha para mudar essa

iminência de ainda maior retrocesso na educação pública.

11.

realidade. Segundo a própria CNTE, apenas 12 estados e o

12. a DF pagam o Piso. Infindáveis recursos judiciais protelam
13. a a aplicação desta lei, criando cada vez mais dificuldades

PEC 241 (PEC 55)
Esta PEC vai representar a desvinculação das verbas

14. f

para as(os) professoras(es) de todo o país. Quando se trata

consignadas pela constituição de 1988 de, no mínimo, 18%

15. f

da aplicação de 1/3 de hora-atividade, a situação fica ainda

do orçamento da união e 25% do orçamento de estados e

16. f

pior. Para não aplicar a lei, vários estados e municípios têm

municípios para a educação, pois o congelamento de 20

17. f

alterado a jornada de trabalho para legalizar a ilegalidade

anos das verbas sociais representará uma agonização da

18. f

de não cumprir a lei. Em São Paulo, por exemplo, o estado

educação pública.

19. f

(governado por Alckmin-PSDB) publicou uma resolução

20. f

sustentando que a hora/aula é de 60 minutos e, por isso, 32

21. f

aulas de 50 minutos equivalem a 27 aulas de 60 minutos,

A Medida Provisória da reforma do ensino médio

22. f

portanto já aplica a lei. Essa barbaridade de aumentar

reduz o já precário currículo escolar, visando aprofundar a

23. f

a jornada de trabalho para não aplicar a lei também se

privatização, através de convênios com ONG´s e Fundações,

24. f

vê na maioria dos estados e municípios desse país. Por

além de autorizar a contratação de não-professores, através

25. f

sua vez o Conselho Nacional de Educação (CNE), em

do chamado notório saber.

26.

portarias homologadas pelo MEC, permitiu que os estados

27. f

e municípios seguissem fazendo o que bem entendem. O

28. f

CNE publicou parecer declarando que uma aula pode ter

O projeto escola sem partido (Lei da Mordaça)

29. f

45, 50 ou 60 minutos e que uma hora equivale a 60 minutos.

visa impor o fim da criticidade na educação, para obrigar

30. f

Depois, em novo parecer, diz que se aplica em cada sistema

as escolas a “ensinar” a visão das elites. Outro retrocesso

31. f

1/3 de hora atividade, a partir da quantidade de minutos que

inaceitável.

32. f

tem a aula. Isso gera margem para estados e municípios

Diante do aprofundamento das políticas

33. f

colocarem em seus planos de carreira que a hora/aula é de

neoliberais na educação brasileira o 33º Congresso da

34.

60 minutos e fazerem como fez o estado de São Paulo. É

CNTE resolve:

35. f

um absurdo que o governo federal não crie mecanismos

36. f

para obrigar estados e municípios a cumprirem a lei. E

37. f

isso ocorre porque todos os governos se uniram para não

4. Abaixo a PEC 241( PEC 55)!

38. f

aplicá-la.

5. Não à Lei da Mordaça (Escola sem Partido);

39. f

Outro grande problema é não estabelecer o Piso
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LEI DA MORDAÇA (ESCOLA SEM PARTIDO)

Desenvolver uma campanha nacional em defesa da
Escola Pública Gratuita e de Qualidade, exigindo;

6. Contra a Reforma do ensino Médio (MP 746)!
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1. a

7. 10% do PIB para educação pública já!

Reforma da Previdência, em 2003, ficou evidenciada essa

2. a

8. Contra o PNE privatista!

política de colaboração por parte dos setores majoritários da

3. a

9. Contra o Plano de Desenvolvimento da

CUT e da CNTE. E, desde então, esse é o principal dilema a

4. a

Educação (abaixo a Lei 6094/07);

5. a

ser resolvido pela classe trabalhadora. Sem um rompimento

10. Pelo Fim da Meritocracia! Trabalho Igual,

6. a

Direitos Iguais;

7. a

governos, estaremos permanentemente ameaçados por

11. Contras as terceirizações e a precarização do

8. a

categórico com essa política de apoio e submissão aos
sucessivos ataques e retirada de direitos.

trabalho nas escolas;

O abandono do princípio de independência e

9. a

12. Contra a Privatização da Educação! Abaixo

do classismo levou a direção da CUT a defender um

10. a

o Prouni e Pronatec! Por vagas públicas para

modelo econômico que sustenta lucros gigantescos para

11.

todos/as nas universidades Públicas e Escolas

os banqueiros e os grandes capitalistas, enquanto mantém

12. a

Técnicas Públicas. Fim do Vestibular!

condições absurdas de exploração e opressão para os

13. a

13. Redução do número de alunos por sala! Máximo

14. f

de 25 alunos!

15. f

de nossa classe, essa direção vende ilusões de que governos

14. Creche para todos/as que precisam! Creches nos

16. f

15. Imediata aplicação do Piso Salarial Nacional,

18. f

16. Imediata aplicação de 1/3 de hora-atividade,

20. f

rumo aos 50%!

21. f

últimos anos. Entre elas, várias greves dos trabalhadores em
educação por todo o país. A prioridade das direções da CUT

17. Por um Piso Salarial Nacional para os

22. f

A conivência com as políticas dos governos levou
ao isolamento inúmeras lutas, de diversas categorias, nos

rumo ao Piso do DIEESE!

19. f

gerentes do capitalismo atenderão as demandas da nossa
classe.

locais de trabalho!

17. f

trabalhadores. Ao invés de organizar a luta independente

funcionários de escola!

e da CNTE foi apoiar os projetos governamentais, entre eles
o Plano Nacional de Educação (PNE), que significam novas

23. f

18. Em defesa da Escola Pública, Gratuita e de

reformas favoráveis ao grande capital e novas formas de

24. f

Qualidade, para todos/as e em todos os níveis!

privatização dos serviços públicos. Em essência, a política

25. f

sindical de colaboração imposta pela direção majoritária

26.

POLÍTICA SINDICAL

do movimento sindical facilitou a aplicação de medidas

27. f

Uma nova direção para a CNTE: organizar a luta

de caráter neoliberal, que representaram retrocessos para o

28. f

independente dos trabalhadores

povo brasileiro. Um exemplo foi a ausência de uma ampla

29. f

Nos últimos anos, todas as lutas travadas pela classe

campanha contra a privatização do pré-sal do campo de

30. f

trabalhadora brasileira encontraram um forte obstáculo: a

Libra, a maior da história de nosso país. A proposta do

31. f

política de total atrelamento da direção majoritária da CUT

projeto que estabeleceria o Acordo Coletivo Especial (ACE),

32. f

aos governos de Lula e Dilma. A perda da independência

apresentado ao governo pelo sindicato dos metalúrgicos

33. f

política diante desses governos e de seus projetos acarretou,

do ABC, um dos principais sindicatos da CUT e do país,

34.

para o movimento sindical, um enorme retrocesso nas

e que previa que o acordado entre patrões e sindicatos

35. f

mobilizações e nos direitos dos trabalhadores.

prevaleceria sobre o legislado, é um exemplo catastrófico

36. f

De forma consciente, os governos e os patrões

dessa submissão à defesa do governo, pois a lei hoje permite

37. f

cooptaram o apoio de grande parte das direções sindicais

acordos entre patrões e trabalhadores que garantam mais

38. f

para melhor conduzirem seus planos e reduzirem a

direitos que a lei, e impede qualquer acordo que seja inferior

39. f

resistência dos sindicatos. Desde a implementação da

a lei. Isso quer dizer que, caso o ACE fosse aprovado, a
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1. a patronal estaria livre para reduzir direitos dos trabalhadores,

repete, os trabalhadores em educação promovem grandes

2. a utilizando assédio, ameaças de demissão e toda sorte de

movimentos grevistas de norte a sul deste país, sejam das

3. a barbaridades típicas da patronal. Agora, com o governo

redes estaduais, sejam das redes municipais. Estas lutas, que

4. a Temer, querem aprovar o ACE, através de decisão no STF,

se generalizaram nos últimos anos, levantaram em comum

5. a representando um brutal retrocesso em nossos direitos.

a bandeira de uma escola pública, gratuita e de qualidade,

6. a

por valorização salarial e por condições de trabalho.

Apesar disso, os trabalhadores e a juventude

7. a começaram a compreender que, para obter vitórias em suas

A luta pela aplicação do Piso Salarial Nacional e

8. a lutas, é necessário romper com as políticas de atrelamento

por, no mínimo, 1/3 da jornada ser extraclasse, por Planos

9. a aos governos. E que, para isso, é necessário construir

de Carreira que valorizem os trabalhadores em educação,

10. a direções comprometidas com a independência da classe

unificaram trabalhadores em educação do país em fortes

11.
12. a

trabalhadora.

greves.

Este é o caminho que o Congresso da CNTE

Existe uma unificação nacional da pauta da educação.

13. a deverá apontar: organizar a luta independente dos

Porém, a CNTE, que poderia unificar estes movimentos e

14. f

trabalhadores. Os trabalhadores em educação de todo

construir uma grande greve nacional da educação, apoiada

15. f

o país repudiam a vergonhosa política de colaboração de

nas manifestações estaduais, sequer esteve presente nestas

16. f

classes e de apoio aberto aos governos Lula/Dilma das

lutas, abandonando cada estado ou município à própria sorte.

17. f

direções majoritárias da CUT e da CNTE. Essa postura

A greve de São Paulo foi um exemplo dessa política.

18. f

impede que os trabalhadores tenham confiança na

Quando os professores municipais e os professores

19. f

CNTE para dirigir suas lutas contra o governo Temer.

estaduais estavam em greve, a CNTE, apoiada na direção

20. f

Mudar o rumo da CNTE significa que nossa

majoritária da APEOESP, fez de tudo para não unificar estes

21. f

entidade deverá estar a serviço do fortalecimento das

movimentos. Isto porque, para a CNTE, defender o governo

22. f

lutas e das reivindicações da classe trabalhadora, de

do prefeito Haddad estava acima da luta da educação. Esta

23. f

forma independente e autônoma, diante dos governos

postura governista da CNTE só trouxe derrotas e retrocesso

24. f

e patrões.

em nossa luta nacional.

A política sindical a ser desenvolvida pela direção

O drama se repete, a CNTE convoca todos os

26.

da CNTE deverá privilegiar os fóruns e espaços que

anos três dias de greve nacional da Educação, de maneira

27. f

busquem a unificação das lutas dos trabalhadores e

absolutamente formal, sem construir efetivamente nos

28. f

movimentos populares que indiquem uma reorganização

estados, para cumprir tabela, ou seja, para se resguardar

29. f

independente do movimento sindical. Só assim será

e depois deixar cada luta isolada e ficar em reuniões

30. f

possível recolocar nossa Confederação no caminho das

intermináveis no congresso nacional, com deputados,

31. f

lutas e recuperar a independência da classe trabalhadora

senadores e ministros, apenas para, depois, divulgar estes

32. f

frente aos governos, patrões e também frente ao aparelho

eventos.

33. f

do estado. Para isso a CNTE deve seguir os passos do

Basta olhar o site da CNTE para concluir que aquela

34.

CPERS, SINTEP, SINSEPEAP e SEPE, se desfiliando

que foi nossa entidade nacional se transformou em um

35. f

da CUT.

departamento do MEC, durante os governos Lula e Dilma,

25. f

36. f
37. f

defendendo suas políticas diante dos trabalhadores ao invés
BALANÇO POLÍTICO

de representar os trabalhadores diante do governo. Essa

38. f

A CNTE não esteve à altura das necessidades dos

39. f

trabalhadores em educação. Quase como num filme que se
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Nesse momento, os trabalhadores em educação

2. a sofrem ainda mais ataques, promovidos pelo governo

as opressões nos espaços escolares, desde as séries iniciais.
Esta deve ser uma Bandeira estratégica da CNTE

3. a Temer. Somos afetados diretamente pela PEC 241 (PEC

Para combater o Machismo e suas consequências é

4. a 55), que congela por 20 anos os gastos sociais, promovendo

preciso derrotar Temer e todos os governos que aplicam o

5. a uma regressão secular nos direitos constitucionais,

Ajuste Fiscal!

6. a garantidos com muita luta pelos trabalhadores. A reforma

O Brasil é o quinto país no mundo entre os que

7. a da previdência, que quer aumentar a idade mínima para a

contam com alto índice de violência contra as mulheres.

8. a aposentadoria, igualar homens e mulheres, gerando uma

A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. O governo

9. a dupla penalização à nossa categoria, majoritariamente

Temer liquidou a Secretaria de Política para Mulheres e

10. a feminina. Além da famigerada MP 746, que reduz o já

seu ministério é composto exclusivamente por homens

11.

limitado currículo do Ensino Médio, e da escola sem partido.

brancos. O ajuste fiscal, que se traduz na PEC 55, PL 257

12. a O silêncio da CNTE diante dos desmandos dos governos

e o Conjunto de Reformas, tem como principal alvo os

13. a anteriores, que comprometiam quase metade do orçamento

setores mais oprimidos da nossa classe. Notadamente a

14. f

com o pagamento da dívida, agora cobra seu preço, pois a

crise na Educação Pública se aprofundará substancialmente

15. f

CNTE não tem respaldo na base das categorias para levar

pela combinação de falta de investimento e pelo processo

16. f

às últimas consequências a necessária luta em defesa da

de privatização dos serviços públicos. As promessas de uma

17. f

educação pública, gratuita e de qualidade. É preciso uma

educação pública e de qualidade que não se concretizaram

18. f

nova direção na CNTE, que leve adiante a luta contra

nos 13 anos dos governos do PT, cujo ápice de investimento

19. f

Temer e seus desmandos e que esteja à altura da luta dos

foi de apenas 4% do PIB para a Educação, agora sequer

20. f

trabalhadores em educação, tendo política de unir nossa

contará com estes índices.

21. f

luta com a juventude que ocupa escolas e universidades e,

Nos últimos 20 anos, os governos vêm dividindo

22. f

mais que isso, unificar com os demais trabalhadores para

os profissionais da Educação através da precarização,

23. f

fazermos a tão necessária greve geral.

meritocracia, desmoralização e assédio moral. Estas

24. f
25. f

É preciso mudar a direção da CNTE para termos
uma entidade que esteja à altura de nossas necessidades.

26.
27. f

ações têm também um corte de gênero, uma vez que,
ideologicamente, as profissões ligadas à Educação são
historicamente concebidas como tarefas femininas, como

POLÍTICAS PERMANENTES

extensão do lar, e a escola como local onde se deixam

28. f

Os debates sobre os setores oprimidos devem ser

crianças e jovens para que alguém cuide enquanto pais

29. f

feitos no chão da escola, a partir dos nomes que têm.

e mães trabalham. Cabe lembrar que, na Educação,

30. f

Defendemos que Machismo, Homofobia, Xenofobia,

cerca de 80% dos profissionais são mulheres. Estes

31. f

Racismo sejam tratados por estes nomes pelos profissionais

elementos, de cunho ideológico, se concretizam através

32. f

e usuários da Educação. Tratar estas questões como bullying

de baixos salários, desmoralização e desvalorização das/

33. f

apenas reforça a carga opressora, sem combatê-la. Por isso,

os profissionais, péssimas condições de trabalho, jornadas

34.

consideramos um verdadeiro desastre a omissão dos debates

extensas, combinadas às duplas e triplas jornadas impostas

35. f

de gênero em praticamente todos os Planos de Educação

às trabalhadoras da Educação.

36. f

assim como temos que ser consequentes no enfrentamento

Os governos vêm tirando o direito das profissionais

37. f

contra o Projeto Escola Sem Partido. Temer pretende

cuidarem de sua saúde, com políticas de restrição às licenças

38. f

avançar contra o acesso da juventude ao ensino superior e

e faltas médicas e acompanhamento de seus familiares para

39. f

reduzir drasticamente a política de cotas. É preciso combater

tratamento, inclusive licenças maternidades com prazos
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1. a diferenciados. Basta ver pelos números: os professores,
2. a por exemplo, ganham menos que os demais profissionais

Aborto Seguro e Legal
Defender a legalização do aborto não obriga ninguém

3. a com nível superior no país.

a repensar suas opções e crenças religiosas. Defender a

4. a

A Lei Maria da Penha, que completou 10 anos

legalização do aborto é um estímulo a pensar na vida das

5. a em 2016, fruto de uma conquista do movimento social,

mulheres que morrem, um estímulo a pensar no direito de

6. a não foi suficiente para reverter o cenário de violência à

a mulher decidir sobre a maternidade.

7. a mulher, aliás, sequer foi aplicada devido à falta de recursos
8. a e equipamentos de atendimento. Vemos, por outro lado, o

Questão Racial

9. a aumento dos casos de violência contra as profissionais em

O agravamento da crise econômica mundial tem

10. a educação aumentarem a cada ano numa combinação fatal do

levado a uma situação de polarização social e o consequente

11.

machismo com a campanha de desmoralização da categoria.

aumento da xenofobia e do racismo em todo o globo. Esse

12. a Com a crise econômica e suas consequências sociais, a

é o pano de fundo da recente onda de violência no Estado

13. a tendência é que a violência aumente e, com Temer e o

de São Paulo, na qual, a partir de todas as instituições do

14. f

ajuste, a situação das brasileiras tende a piorar ainda mais.

governo Alckmin, tem vitimado a população negra das

15. f

Creches Públicas em Período Integral, Gratuitas

periferias e a juventude negra, que além do racismo, que

16. f

há mais de 500 anos assola a população negra com uma

e de Qualidade Para Todas(os) as(os) Trabalhadoras(es)!

17. f

A bandeira por creches públicas deve seguir

brutal exploração, com a falta de uma educação pública,

18. f

sendo uma prioridade da CNTE. No Brasil, as mulheres

gratuita e de qualidade e alternativas de acesso à cultura

19. f

são a metade da população e compõem a metade dos

em suas mais diversas manifestações, agora toma a forma

20. f

trabalhadores. Destas, cerca de 40% são chefes de família.

de um verdadeiro genocídio, nas remoções forçadas das

21. f

A falta de creches torna-se um transtorno para que elas

comunidades e no crescente processo de criminalização

22. f

possam trabalhar fora ou se manter empregadas. Assim,

da pobreza. O genocídio contra a juventude negra vitimou

23. f

muitas comprometem cerca de 1/3 de seus vencimentos

entre 2003 e 2012 mais de 270 mil pessoas no país, em sua

24. f

com creches privadas, cuidadores, vizinhos, etc. Vários

maioria jovens entre 15 e 25 anos de idade.

25. f

estudos sobre a Educação Infantil apontam a necessidade

O Congresso da CNTE deve reafirmar uma

26.

desta etapa da educação para o desenvolvimento cognitivo

campanha nacional pela aplicação da Lei 10639, que

27. f

da criança. Desta forma, a Educação Infantil sai do lugar

nunca se transformou em realidade no país. Além disso, é

28. f

de assistencialismo para se consolidar como Educação,

fundamental se posicionar contra o genocídio da juventude

29. f

passando a ser um dever do Estado e retirando das costas

negra da periferia, que tem nos levando a números de

30. f

da mulher o exclusivo dever de educar/cuidar. Para garantir

assassinatos que superam a morte em países que vivem

31. f

as creches é preciso que o Estado assegure este direito da

situação de guerra civil, como a Síria, por exemplo.

32. f

mulher e da criança. Em 2015 seriam necessárias 70 mil

Também é necessário defender a desmilitarização da PM

33. f

unidades para que todas as crianças de 0 a 3 anos fossem

em todo o país, pelo nefasto papel que cumpre. Deve se

34.

atendidas.

somar e impulsionar, junto às entidades e movimentos

35. f

As profissionais de creche devem se unir com as

estudantis, a luta pela aplicação das cotas raciais para as

36. f

mulheres trabalhadoras, que precisam urgentemente dos

universidades estaduais e federais, nos moldes reivindicados

37. f

serviços públicos de creches, visto que as lutas devem

pelo movimento negro, para garantir à juventude negra, em

38. f

ser articuladas contra o machismo e o poder público que

sua maioria excluída do ensino superior público, o acesso

39. f

manifesta total descaso com a Educação Infantil.

a uma educação pública e de qualidade com a combinação
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1. a da campanha pelo investimento imediato de 10% do PIB

públicas, gratuitas e de qualidade, com financiamento estatal,

2. a para a educação pública, exclusivamente.

atendendo 100% das crianças, através da aplicação de 10%

3. a

do PIB para educação. Que a luta por creches seja realizada

4. a Fortalecer a Luta contra a Homofobia

em conjunto com trabalhadoras de creches e mães/pais das

5. a

Desde as jornadas de junho, a luta contra a Homofobia

crianças. Que as trabalhadoras de creche sejam reconhecidas

6. a e uma forte resistência contra a bancada evangélica do

como professoras de Educação Infantil assegurando o piso,

7. a congresso apoiada em Bolsonaro, Feliciano, entre outros,

sendo necessária ampliação orçamentária na educação, para

8. a ganharam ainda mais peso no país. No entanto, a disputa

que os salários, condições de trabalho e formação possam

9. a ideológica, neste momento em que os setores reacionários

ser dignos para a profissional e para a criança. Contra a

10. a aumentam o tom sobre os oprimidos, torna necessário

terceirização das unidades da educação pública infantil.

11.

fortalecer ainda mais a luta em defesa dos setores LGBTs.

Licença Maternidade de seis meses, já, para todas, rumo a

O Brasil é o campeão mundial de assassinatos de

1 ano para todas as profissionais da educação, sem isenção

13. a LGBTs, alcançando a média de um assassinato a cada dois

fiscal. Licença paternidade imediata de 40 dias, rumo a

14. f

dias. Apesar dos altos índices de assassinatos, inexistem, no

seis meses para todos, sem isenção fiscal. Fim das leis que

15. f

Brasil, políticas públicas voltadas para o efetivo combate

restringem as faltas e licenças médicas. Pelo direito a faltas

16. f

à homofobia. Desde 2006, tramita no senado a PLC 122,

para realização de pré-natal, sem nenhuma perda trabalhista,

17. f

projeto de lei que visa criminalizar a homofobia no Brasil.

com dias contados para todos os fins de aposentadoria e

18. f

Sabemos que o combate à homofobia não se dá apenas com

benefícios. Expressar nas campanhas salariais o tema de

19. f

a criminalização, mas, sobretudo, por meio de políticas

mulheres, através de construção de consignas feministas

20. f

públicas educacionais, a escola mostra-se como um local

classistas, que mobilizem as mulheres e estejam expressas

21. f

privilegiado para o debate e discussão em torno de tema

nos jornais, panfletos, blogs e sites. Pautar a temática de

22. f

tão importante. Por conta disso, faz-se imprescindível a

mulheres regularmente para ajustar as demandas e pautas

23. f

elaboração de um material que trate das questões referentes

da categoria através de debates, palestras, etc. sobre o tema.

24. f

à sexualidade humana e suas múltiplas manifestações. Só

Propor a implementação de secretarias de mulheres ou

25. f

a luta organizada e independente do movimento LGBT,

contra opressões nos sindicatos em que atuamos. Elaborar

26.

com relação aos governos e patrões, será capaz de alcançar

políticas específicas de organização de mulheres, como

27. f

conquistas. Afinal, são os trabalhadores e trabalhadoras

campanhas de filiação ao sindicato, direcionadas para

28. f

LGBTs as maiores vítimas da opressão, portanto, defendemos

as mulheres, como organizar debate sobre o tema nos

29. f

a organização de “Coletivos de Combate às Opressões”. É

locais de trabalho, com as trabalhadoras e comunidade

30. f

preciso que sejam organizadas, periodicamente, atividades

escolar. Campanha nos sindicatos da educação para que a

31. f

relacionadas ao tema das opressões, como o racismo, o

lei 10.639(Implementação do Ensino de História da África

32. f

machismo e a homofobia, por meio de palestras, cursos de

no Ensino Médio) saia do papel e passe para o cotidiano da

33. f

formação, debates, seminários, cine debates etc.

sala de aula. Ensino da história e resgate da cultura africana e

12. a

34.

Defendemos uma forte campanha contra a escola

indígena nas escolas públicas. Que os materiais didáticos não

35. f

sem partido, Campanha Contra a Violência à Mulher na

apresentem conteúdos machistas, racistas e homofóbicos.

36. f

Educação e Pela desmilitarização da polícia. Fim da polícia

Pela construção de materiais didáticos que apresentem,

37. f

dentro da escola. Abaixo o genocídio da juventude pobre

numa linguagem inclusiva, a história das mulheres. Em

38. f

e negra. Abaixo o Assédio Moral! Punição de quem o

defesa do Kit anti-homofobia. Defesa do PLC 122/06

39. f

pratica! Que as creches funcionem em tempo integral, sejam

(criminalização da Homofobia) Seminários para fortalecer
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1. a as professores das séries iniciais da educação básica para

f.

O aumento da criminalização das lutas,

2. a os temas de combate ao racismo, machismo e homofobia.

criminalização esta facilitada pela lei

3. a Organizar a luta pela criminalização do assédio moral dentro

antiterrorismo, aprovada por Dilma; o genocídio

4. a da escola, sofrida pelos profissionais e estudantes. Educação

da população jovem e negra das periferias; o

5. a sexual para não engravidar, preservativos gratuitos para

aumento de casos de agressão às mulheres e da

6. a prevenir e aborto legal e seguro para não morrer!

LGBTfobia.

7. a
8. a PLANO DE LUTAS

O Congresso da CNTE resolve:

9. a

Considerando:

a. Que a CNTE marque a greve nacional da

10. a

a. Os ataques aos direitos históricos dos

11.
12. a
13. a

educação para abril de 2017;

trabalhadores, promovidos pelo governo Temer;

b. Que todos os sindicatos da base da CNTE

b. Que o PLP 257, proposto por Dilma e aprovado

realizem assembleias no mês de março para

por Temer, proíbe concursos públicos;

deliberar pela adesão à greve da educação;

14. f

c. Que a PEC 55 condena, pelos próximos

c. Que a CNTE seja parte ativa da construção

15. f

20 anos, os direitos sociais, especialmente

da Greve Geral, articulando-se com as demais

16. f

educação e saúde, a uma redução de verbas

Centrais Sindicais, Federações, Confederações

17. f

sem precedentes, retirando um direito histórico,

e Sindicatos.

18. f

que é a consignação mínima de 18% do

19. f

orçamento da união e 25% do orçamento de

20. f

estados e municípios para educação, rasgando

ALTERAR O ARTIGO 11

21. f

a Constituição de 1988;

Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunir-se-á

REFORMA DO ESTATUTO

22. f

d. Que a proposta de reforma da previdência propõe

23. f

aumentar a idade mínima para aposentadoria

24. f

para 65 anos, igualando homens e mulheres, e

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

25. f

trabalho urbano e rural, mesmo preservando as

Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunir-

26.

desigualdades salariais entre homens e mulheres.

se-á BIENALMENTE, em data e local determinados no

27. f

Em 2003 o governo Lula fez uma reforma que

Congresso anterior, sob a presidência da CNTE.

28. f

ampliou em até 07 anos o tempo de trabalho no

29. f

magistério e essa nova reforma poderá ampliar

SUPRIMIR O ITEM A DO ARTIGO 13

30. f

em até mais 15 anos. Levando em consideração

Art. 13 - São delegados ao Congresso Nacional da

31. f

que, no magistério (trabalhadores em educação),

32. f

cerca de 80% são mulheres, o ataque é ainda

33. f

maior;

34.

trienalmente, em data e local determinados no Congresso
anterior, sob a presidência da CNTE.

CNTE:
a) com exceção dos suplentes, os membros da
Diretoria Executiva da CNTE, como delegados natos;

e. Que a proposta de reforma trabalhista, com

35. f

o negociado prevalecendo sobre o legislado,

O ITEM F SAIRÁ DO ARTIGO 22 E SERÁ

36. f

representará mais um duro retrocesso, pois

INCLUÍDO NO CAPÍTULO III, Art. 9° ITEM a)

37. f

a legislação serve para proteger quem tem

Congresso Nacional

38. f

desvantagem nas negociações, e estes são

39. f

sempre os trabalhadores;
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f) aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de

ASSINAM:

2. a entidades por deliberação de no mínimo 2/3 de seus
Eliana Nunes – APEOESP/SP – João Zafalão –

3. a membros;

APEOESP/SP – Paula Pascarelli – APEOESP/SP – Richard

4. a
5. a

ALTERAR O ARTIGO 24

Araújo – APEOESP/SP – Fátima Fernandes – APEOESP/

6. a

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria

SP – Claudia Cristina Alves Souza – APEOESP/SP –

7. a Executiva é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem

Lourdinha Pavam – APEOESP/SP – Fransérgio Noronha

8. a reeleitos.

de Oliveira – APEOESP/SP – Vinícius de Matos Rodrigues

9. a

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

– APEOESP/SP – Maria Solange Dámico – APEOESP/SP –

10. a

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria

Adriana Tozeli Ferraresi – APEOESP/SP – Daniela Tavares

Executiva é de 2 (DOIS) anos, podendo seus membros

Fabricio – APEOESP/SP – Vera Lourenço – APEOESP/

11.

12. a serem reeleitos, NO MÁXIMO UMA VEZ.

SP – Vilson Fiorentin – APEOESP/SP – Eliana Penha –

13. a

APEOESP/SP – Klaus Kus – APEOESP/SP – Maria Tereza

14. f

ALTERAR O ARTIGO 49

Moro – APEOESP/SP – Ronaldo Mota – APEOESP/SP

15. f

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no

– Fabiana de Abreu Machado – APEOESP/SP – Marcelo

16. f

Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com

Souza – APEOESP/SP – Lourdes Quadros – SINPEEM/SP

17. f

mandato de 3 (três) anos

– Evelyn Aline Alves – SINPEEM/SP – Jeferson Cavalheiro

18. f

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

– CPERS/RS – Martina Gomes – CPERS/RS – Altemir

19. f

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no

Cozer – CPERS/RS – Rodrigo Tomazini – APP/PR –Márcia

20. f

Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com

Ferhrer – APP/PR – Abel Ribeiro – SINTEP/PA – Josyane

21. f

mandato de 2 (DOIS) anos

Quermel – SINTEP/PA – Francisco Jarir Lima Pereira –
APEOC/CE – Maria Janaína Gomes da Costa – APEOC/CE

22. f
23. f

ALTERAR O ARTIGO 50

– Aílton Mão – SINSEPEAP/AP – Alessandra de Campos

24. f

Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em chapa

Mariano Leal – SINTE/SC – Claudia Tereza Ribeiro –

25. f

completa, por votação direta, pelos delegados presentes à

SIMPERE/PE – Cleusa Aparecida Trindade – APEOESP/SP

26.

plenária do Congresso. Parágrafo Único - A regulamentação

– Elizabeth Maria da Silva – SIMPERE/PE – Flavia Bichain

27. f

do critério da proporcionalidade será elaborada pelo CNE e

– APEOESP/SP – Gabriela Gurrero Arione – APEOESP/

28. f

submetida ao Congresso Nacional e constará do Regimento

SP – Gustavo Olimpio Siqueira – SINDUTE/MG – Helena

29. f

Eleitoral previsto no artigo 52.

Policeno – CPERS/RS – Ingrid A.Leitemberg – SINTE/

30. f

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

SC – Janaina Rodrigues – APEOESP/SP – Jaqueline

31. f

Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em chapa

Assis Correia – SINDUTE/MG – Joaninha de Oliveira

32. f

completa, por votação direta, pelos delegados presentes à

– SINTE/SC – Laercio de Souza Soares Junior – SINTE/

33. f

plenária do Congresso. Parágrafo Único - A regulamentação

RN – Marcelo Batista Serafim – SINTE/SC – Marcilene

34.

do critério da proporcionalidade será elaborada pelo CNE e

de Mota – APEOESP/SP – Orlando Marcelino – CPERS/

35. f

submetida ao Congresso Nacional e constará do Regimento

RS – Rosangela Cavalcanti Pereira da Silva – SIMPERE/

36. f

Eleitoral, previsto no artigo 52, DEVENDO CONSTAR

PE – Victoria Mello – SINDUTE/MG – Neida Porfírio

37. f

QUE O CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE

de Oliveira – CPERS/RS – Marivete Moraes de Melo –

38. f

RESPEITARÁ A PROPORCIONALIDADE DIRETA

CPERS/RS – Maria Aparecida Portela Prado – CPERS/

39. f

E QUALIFICADA ENTRE AS CHAPAS.

RS – Mari Andreia Oliveira de Andrade – CPERS/RS
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1. a – Vivian Zamboni – CPERS/RS – Albina Maria Silveira

SP – Marinalva Tavares Leite – APEOESP/SP – Roberta

2. a Trindade – CPERS/RS – Maria Cristina Lentz – CPERS/

Santos Andrade – APEOESP/SP – Vanessa Moreira de

3. a RS – Maira Iara de Farias Ávila – CPERS/RS – Norma

Almeida – APEOESP/SP – Débora Natal – APEOESP/

4. a dos Santos Machado – CPERS/RS – Camila Inácio dos

SP –Tânia Regina Batista dos Santos – APEOESP/SP –

5. a Santos Rasch – CPERS/RS – Magda Jandrey Pereira –

Geraldo Chagas– APEOESP/SP – Luciano Alves Cardoso –

6. a CPERS/RS – Cleci de Oliveira – CPERS/RS – Maria

APEOESP/SP – Orlando Santos – APEOESP/SP – Elizabeth

7. a de Fátima Vieira Contreira – CPERS/RS – Elizabeth dos

Borges da Conceição– APEOESP/SP – Edna Saramelli –

8. a Santos Braga – CPERS/RS – Theresinha de Lurdes do

APEOESP/SP – Denise Vieira dos Santos – APEOESP/SP

9. a Nascimento – CPERS/RS – Rosane Leite Mathucheski

– Socorro Barbosa– APEOESP/SP – APEOESP/SP – Carlos

10. a – CPERS/RS – Claire Maria Moraes Amaral – CPERS/

Domingues– APEOESP/SP – Fabiana Alonso Barbosa –

11.

RS – Pedro Moacir Abrianos Moreira – CPERS/RS –

SINPEEM/SP – Sueli Lima – APEOESP/SP – Yara dos

12. a Elizabeth Mor Malossi – CPERS/RS – Joana Vieira da

Anjos – APEOESP/SP – Christian Longhin – APEOESP/

13. a Costa – CPERS/RS – Luis Felipe G. de Oliveira – CPERS/

– Eder Manoel Rodrigues – APEOESP/SP – Marcelo

14. f

RS – Cátia Ronsani Castro – APP/PR – Ana Lúcia Ferreira

Mascarenhas– APEOESP/SP – Irismar de Jesus Souza –

15. f

– APEOESP/SP – Décio Alves – APEOESP/SP – Ezio

APEOESP/SP – Valdinei dos Santos Cruz – APEOESP/

16. f

Expedito F. Lima – APEOESP/SP – Luciano Delgado –

SP – Sílvia Coutinho – APEOESP/SP – Felipe Santos –

17. f

APEOESP/SP – Fabiana Ribeiro da Silva – APEOESP/SP –

APEOESP/SP – Celmo Alcino Dos Santos – APEOESP/

18. f

Jacson Gomes Santana – APEOESP/SP – Luciano Lopes da

SP – Fernanda Golden Siqueira – APEOESP/SP – Matilde

19. f

Silva – APEOESP/SP – Aline Nunes Feitosa – APEOESP/

Barbosa – APEOESP/SP – Soraia Rodrigues de Freitas –

20. f

SP – Aguinaldo Gomes Rosa – APEOESP/SP – Silvio de

APEOESP/SP – Elza Sernajoto Cristiani – APEOESP/

21. f

Souza – APEOESP/SP – Adalberto Lopes da Rocha –

SP – Mauro Takeshi Santos Koura– APEOESP/SP – Luiz

22. f

APEOESP/SP – Nayara de Freitas Lima – APEOESP/SP

Batista – APEOESP/SP – Giany Rodrigues – CPERS/RS

23. f

– Camila Santos Lisboa – SINPEEM/SP – Edson Silvino

– Maíra Lara Couto – CPERS/RS – Danilo Gomes Couto

24. f

Barbosa da Silva – SINPEEM/SP – Renato Rodrigues

– CPERS/RS – Shin Nishimura – CPERS/RS

25. f

dos Santos – SINPEEM/SP – Luiz Carlos de Freitas –

26.

SINPEEM/SP – Janaína Nardocci – SINPEEM/SP – Mara

27. f

Cristina de Almeida – APEOESP/SP – Marcos Luiz da

28. f

Silva – APEOESP/SP – Roberto Silva de Almeida – Vanessa

29. f

Couto da Silva – APEOESP/SP – Alfredo Andrade da Silva

30. f

– APEOESP/SP – Vânia Pereira da Silva – APEOESP/

31. f

SP – Azinete dos Santos – APEOESP/SP – Ana Lúcia

32. f

Viana – APEOESP/SP – Claudia Maria Luciano Limberti

33. f

– APEOESP/SP – José Geraldo Correa Júnior – APEOESP/

34.

SP – Claudemir Mazucheli– APEOESP/SP – Rui Torquato

35. f

– APEOESP/SP – Fernando Sousani Peres – APEOESP/SP

36. f

– Fábio Silva – APEOESP/SP – Ronaldo Oliveira da Silva

37. f

– APEOESP/SP – Nathasha Reimberg – APEOESP/SP –

38. f

Guilherme Lima de Melo – APEOESP/SP – Edna Rodrigues

39. f

Leal – APEOESP/SP – Adriana Libarino– APEOESP/
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RESOLUÇÕES DA ARTICULAÇÃO SINDICAL

Fortalecendo a luta democrática e plural da CNTE em defesa da educação pública de
qualidade social, dos direitos da classe trabalhadora e contra o golpe!

5. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

povos –, tende a causar mais instabilidade socioeconômica

6. a

O mundo vive um momento de instabilidade

e política no mundo com perseguições a estrangeiros, em

7. a generalizada, onde as políticas conservadoras e reacionárias

especial a refugiados e a comunidades tidas como minorias,

8. a ganham protagonismo paradoxal diante de problemas que

a exemplo de ciganos, LGBT e determinadas etnias e

9. a afligem em especial a classe trabalhadora e os desprovidos

grupos religiosos.

10. a de lares, alimentação, emprego, enfim, dignidade humana.
11.

Se, por um lado, a correlação de forças que rege a

A crise de 2008, conjugada com os efeitos deletérios

ONU não é capaz de conter calamidades e guerras no mundo

12. a da Primavera Árabe - responsável pela desestruturação

– com destaque para a situação na Síria e em inúmeros países

13. a político-social e econômica de diversos países do norte

africanos vítimas de guerras e do desamparo civilizatório

14. f

da África e do Oriente Médio, deram origem ao refluxo

–, por outro, as forças tradicionais de esquerda não têm

15. f

nas políticas de bem-estar social em todo o mundo e ao

conseguido apontar horizontes que sirvam de contraponto à

16. f

maior movimento imigratório de refugiados na história

expansão do neoliberalismo e do conservadorismo político

17. f

recente da Europa, provocando o fechamento das fronteiras

nos diversos continentes, o que requer maior capacidade

18. f

em diversos países, a morte de milhares de pessoas em

de mobilização e formulação dos campos progressistas que

19. f

travessias marítimas, além do recrudescimento da xenofobia

defendem a paz com inclusão social.

20. f

e do fascismo no Velho Continente.

A eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos,

21. f

O plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da

expressa a trajetória contraproducente e alienada do

22. f

União Europeia, sob a campanha do Brexit (Britain Exit),

cidadão médio em confiar a solução de problemas de

23. f

foi uma vitória não só do partido nacionalista britânico,

origem neoliberal a representantes das elites. E essa

24. f

mas de alas conservadoras europeias e do resto do mundo,

é uma contradição que tem se tornado corriqueira no

25. f

que em nome da pretensa proteção dos seus empregos

mundo, com o crescente descrédito da política fomentado

26.

criminaliza os imigrantes desconsiderando os efeitos da

por meios de comunicação em favor da plutocracia. A

27. f

crise econômica, do avanço da robótica e da globalização

administração Trump, além de manter as estruturas do

28. f

que investe no subemprego asiático e em outras partes do

imperialismo americano, reforçará a cortina de fumaça em

29. f

mundo. Outros países ameaçam seguir o Reino Unido,

torno do desemprego estrutural nos EUA – que mantém

30. f

colocando em xeque uma união continental pautada na

a classe trabalhadora há duas décadas sem ganhos reais

31. f

integração econômica, social e cultural entre nações, que

de salários –, escolhendo os imigrantes como bode-

32. f

serviu de referência para o Mercosul e a Unasul.

expiatórios para os problemas causados pelo liberalismo

33. f

A pauta nacionalista, conservadora e neoliberal que se

econômico inconsequente e pela ganância inescrupulosa

34.

espalha perigosamente em nível global, através de governos

do capital, responsáveis por elevar a taxa de acumulação

35. f

e partidos de direita e ultradireita, além de não sanar os

do 1% mais rico do mundo a patamares nunca vistos. O

36. f

problemas da recente crise do capitalismo – sobretudo

novo presidente americano ainda carrega a insígnia da

37. f

o desemprego e a ampla supressão de direitos sociais e

xenofobia, da homofobia, da misoginia, da segregação racial

38. f

trabalhistas – e da expansão do terrorismo – decorrente de

e da intolerância política capaz de fomentar movimentos

39. f

políticas imperialistas que negam a autodeterminação dos

reacionários como o Ku Klux Klan e o Macartismo, podendo
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1. a aprofundar crises nos EUA e em nações e comunidades

inclusivo e sustentável – mesmo com contingências – nas

2. a segregadas e oprimidas.

riquezas advindas das exportações de commodities. Assim

3. a

No contexto das disputas geopolíticas, a (re)ascensão

como a Rússia e a China têm sido alvos das políticas

4. a da Rússia como contraponto ao imperialismo americano

comerciais americanas na Europa e na Ásia, o Brasil, a

5. a consiste em enfraquecer o governo e os agentes capitalistas

Venezuela, a Bolívia, o Equador e outros latino-americanos

6. a norte-americanos e centro-europeus no receituário das

sofrem ataques contra suas riquezas naturais e seus

7. a políticas neoliberais e de intervenção econômico-militar

patrimônios estatais através da desestabilização política.

8. a em diversos países, muitos dos quais da zona de influência

Diante desse cenário, pode-se afirmar que os EUA

9. a russa. Contudo, preocupa a aproximação de governos e

estiveram por detrás do golpe institucional no Brasil. E

10. a partidos de direita e ultradireita ao governo russo atraídos

o assalto ao poder pelas elites locais cumpriu o papel de

11.

retomada da hegemonia neoliberal no principal país da

pela agenda conservadora de Putin contra homossexuais,

12. a imigrantes e minorias em geral.

Região, acompanhando o movimento de derrocada de

13. a

Já a América Latina e os demais países periféricos

projetos populares nos países vizinhos, seja por meio do

14. f

do planeta passaram a sentir os efeitos da crise de 2008

voto direto, como ocorreu na Argentina, seja através de

15. f

principalmente depois que os EUA começaram a interferir

golpes institucionais, como os de Honduras, Paraguai,

16. f

na formação dos preços das commodities, em especial do

além do Brasil.

17. f

petróleo. Esse movimento estratégico da política externa

18. f

norte-americana cumpriu basicamente dois objetivos.

Ponto positivo da conjuntura latino-americana diz
respeito ao processo de paz entre o Governo colombiano e

19. f

No campo governamental, a redução drástica do

as FARC. Já o processo de abertura político-comercial de

20. f

preço mundial do petróleo – caindo de US$ 147,50 em

Cuba precisa ser visto com cautela, pois além da necessidade

21. f

julho de 2008 para US$ 25,00 em janeiro de 2015 – visou

de se manter as conquistas sociais, é preciso acabar com o

22. f

atacar sobretudo os interesses dos BRICS, que se pautavam

criminoso bloqueio norte-americano à ilha.

23. f

no fortalecimento das relações multilaterais, com destaque

Diante da conjuntura mundial, onde as forças políticas

24. f

para a criação do G-20 e do Banco dos BRICS. Esses

de esquerda ainda não conseguiram dar respostas consistentes

25. f

novos atores políticos tinham e têm por objetivo alterar

para os problemas advindos da crise do capital, cabe aos

26.

a governança mundial, dando protagonismo às nações

movimentos social e sindical progressistas organizarem

27. f

emergentes frente às grandes potências e promovendo

amplas frentes de resistência capaz de denunciar os abusos

28. f

modelos de desenvolvimento opostos ao neoliberalismo

do capital e de criar consciência crítica nas sociedades que

29. f

defendido pelas agências multilaterais de domínios norte-

atravessam dificuldades socioeconômicas, as quais tendem

30. f

americano e centro-europeu, como FMI, BIRD e OMC.

a se aprofundar com medidas neoliberais restritivas de

31. f

Já na esfera empresarial, a redução das commodities

32. f

atuou como verdadeiro ataque especulativo às empresas e

33. f

riquezas naturais dos países periféricos, inclusive o Brasil,

Portanto, é urgente a construção de novas vias de

34.

abrindo as portas para a retomada das privatizações do

esquerda para enfrentar o avanço descomunal do capitalismo

35. f

patrimônio público. E a Petrobras junto com o Pré-Sal são

em nossa região e no mundo, o que deve ocorrer através

36. f

alvos principais dessa estratégia geopolítica.

da criação de frentes partidárias e de fóruns sociais em

direitos e com as perseguições aos pretensos algozes dos
empregos nacionais.

37. f

A ofensiva americana sobre os BRICS foi decisiva

âmbito nacionais e mundial, aos quais a CNTE e seus

38. f

também para desestabilizar governos populares na América

sindicatos filiados devem se inserir. Também é necessário

39. f

Latina, que pautaram seus projetos de desenvolvimento

fortalecer o protagonismo contra-hegemônico nas esferas
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1. a das entidades internacionais de representatividade social

fundamentalista e reacionária com o apoio das elites e da

2. a e dos trabalhadores, a fim de combater tanto o poder

população alimentada pelo bombardeio midiático – e o ex-

3. a alienador da mídia defensora do status quo neoliberal, como

presidente Lula se mantém na alça de mira desses agentes,

4. a a ditadura das nações e dos agentes capitalistas que exploram

especialmente pelo corte social de suas gestões e por sua

5. a e oprimem mais de dois terços da população mundial. Os

liderança nacional e internacional.

6. a tratados comerciais draconianos que submetem a soberania

A Petrobras foi adotada como símbolo da corrupção

7. a das nações aos interesses do capital, também devem ser

pelos golpistas e seus aliados. Essa estratégia visa escamotear

8. a rechaçados pela resistência progressista, com destaque para

a verdadeira intenção do empresariado antinacionalista, da

9. a o Tratado de Associação Transpacífico (TPP) e o Acordo

mídia golpista e dos partidos de orientação neoliberal em

10. a sobre Comércio de Serviços (TISA).

relação às riquezas nacionais. Basta lembrar que o governo

11.

FHC chegou a mudar o nome da empresa para Petrobrax

12. a CONJUNTURA NACIONAL

para facilitar sua entrega ao capital internacional. A classe

13. a

A CNTE tem como princípio e tradição política a

trabalhadora é favorável à apuração e responsabilização de

14. f

defesa de um Estado soberano, democrático, laico, indutor

todos quantos prejudicaram a empresa, mas tem consciência

15. f

de processos de desenvolvimento econômico geradores

de que os interesses dos golpistas é de nova edição da

16. f

de trabalho, emprego e renda e assegurador dos direitos

Petrobrax: privatização, entrega de riquezas minerais

17. f

humanos e sociais da população brasileira. Mesmo com os

estratégicas do país a grupos econômicos estrangeiros e

18. f

limites que a legislação apresenta em relação à dinâmica

transferência de royalties do setor público para a iniciativa

19. f

social, a Constituição Federal (CF) de 1988 é um parâmetro

privada, o que gerará diminuição de impostos e desemprego

20. f

para a garantia desses direitos.

direto, com reflexos para toda a cadeia produtiva, como

21. f

O processo de desmonte da CF na esteira do golpe

22. f

contra a democracia e a classe trabalhadora praticado pelas

23. f

elites brasileiras em aliança estratégica de aparelhos e

O combate à corrupção é estratégico para a classe

24. f

instituições de Estado – como parte expressiva dos poderes

trabalhadora porque a apropriação do Estado por pessoas

25. f

legislativo e judiciário – com o setor privado – especialmente

e organizações representa falta de recursos para políticas

26.

a mídia, porta voz do empresariado rentista nacional e

públicas como saúde, educação, habitação, emprego

27. f

internacional e dos partidos políticos conservadores e

e tantas outras. Registre-se que a corrupção ocorre no

28. f

entreguistas – representa o mais profundo retrocesso nos

Brasil, historicamente, pela adoção de políticas fiscais

29. f

direitos da classe trabalhadora brasileira superior, inclusive,

voltadas para os interesses do grande empresariado, pela

30. f

aos ataques neoliberais dos anos 1990.

sonegação de impostos, pelo financiamento empresarial

setores automotivo, pequenas fábricas e produtos derivados
do petróleo.

31. f

Para legitimar o golpe, o judiciário adota medidas

de campanhas eleitorais, pela não taxação de grandes

32. f

questionáveis, inclusive quanto à constitucionalidade,

fortunas, pelas políticas relacionadas à dívida pública e

33. f

sobretudo em âmbito da operação denominada “lava-jato”.

ao superávit primário e outras. Por isso, deve-se destacar

34.

Além da espetacularização midiática, setores do judiciário

que o movimento social brasileiro influenciou a adoção de

35. f

e do Ministério Público (MP) empregam métodos de

políticas de combate à corrupção como o aparelhamento da

36. f

agências de espionagem para, seletivamente, condenarem

Polícia Federal e garantia de sua autonomia, o fortalecimento

37. f

– inclusive fora dos ritos processuais constitucionais –

do Ministério Público, a proliferação de conselhos com

38. f

pessoas e setores da esquerda brasileira. O governo Dilma

representação da sociedade civil e a aprovação de leis contra

39. f

foi alvo desse ataque – usurpado pela aliança parlamentar

os crimes de “colarinho branco”. Entretanto, a politização do
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1. a judiciário, o silêncio da mídia sobre operações que abrangem

para se (re)apropriarem das riquezas estatais e para “estancar

2. a seus interesses, como a Zelotes, os interesses de classe do

a sangria” da operação lava-jato, tal como se referiu o então

3. a empresariado, a (de)formação da opinião pública pelos

ministro do Planejamento e posterior líder do governo

4. a meios de comunicação criaram um falso senso comum de

golpista no Congresso, senador Romero Jucá, numa

5. a que os governos Lula e Dilma inventaram a corrupção no

das escutas telefônicas em que foi flagrado tramando a

6. a Brasil. O debate sobre uma falsa ética se sobrepõe às reais

deposição da presidenta eleita democraticamente por mais

7. a causas da corrupção e seu efetivo combate que interessam

de 54,5 milhões de votos.

8. a à população, especialmente à classe trabalhadora.
9. a

Não obstante a crise institucional envolvendo os

O combate à corrupção passa pelo fortalecimento do

dois polos em evidência, há inúmeras agendas que os

10. a Estado e de suas estruturas e pelas lutas pela democracia e

aproximam, sobretudo no que diz respeito à supressão de

11.

pela inclusão social. Nesse sentido, impõem-se as reformas

direitos sociais e trabalhistas, conforme visto em decisões

12. a política e tributária para alterar o perfil de representação

do STF que (i) mitigou o direito de greve dos servidores

13. a nos executivos e legislativos e para melhor distribuir os

públicos, (ii) impediu a desaposentação, e (iii) autorizou

14. f

as OSs a prestarem serviços essenciais à população em

recursos provenientes de impostos.

15. f

Porém, não foi essa a pauta posta em curso no

16. f

país depois de consolidado o golpe político-institucional-

Na esfera do Executivo federal, ainda que se

17. f

midiático que depôs a Presidenta Dilma sem a comprovação

questione a continuidade da gestão Temer, em função da

18. f

de crime de responsabilidade.

incapacidade do governo golpista em alavancar a economia

substituição ao Estado e aos servidores de carreira.

19. f

Embora as elites econômicas sejam as protagonistas

e em estabilizar a política e as relações institucionais – além

20. f

do golpe – e não por outra razão a agenda pós-golpe se

dos sucessivos casos de corrupção e tráfico de influência

21. f

concentra no desmonte da Constituição e da Consolidação

envolvendo ministros e o próprio Presidente, sem contar o

22. f

da Leis do Trabalho/CLT –, observa-se uma disputa

processo de cassação da chapa Dilma/Temer que continua

23. f

oportunista pela hegemonia do Poder no país, tendo o

tramitando no TSE e as delações da Odebrecht que implicam

24. f

combate à corrupção como pano de fundo.

o presidente e parte expressiva da base do governo no

25. f

De um lado, o judiciário e o Ministério Público

Congresso, por receberem propinas e contribuições ilegais

26.

investem na “opinião publicada” para institucionalizar

para campanhas –, fato é que a pauta golpista mantém seu

27. f

medidas pretensamente anticorrupção que caminham para

curso no Executivo e no Congresso sustentada no seguinte

28. f

uma verdadeira Ditadura Judicial. Neste sentido, a Câmara

tripé:

29. f

dos Deputados fez bem em recursar várias das 10 propostas

1) Ajuste fiscal em benefício de rentistas da dívida:

30. f

do MPF para o “combate à corrupção”, incluindo os agentes

a PEC 241/2016, aprovada na Câmara dos Deputados e

31. f

da Justiça e do MP em crimes de abuso de autoridade e

que se transformou em PEC 55/2016, no Senado, visa

32. f

mantendo os acordos de leniência no âmbito da CGU,

congelar os investimentos públicos por inacreditáveis 20

33. f

impedindo a desfaçatez de agentes públicos da Justiça e

anos (5 mandatos presidenciais), afetando os custeios de

34.

do MP poderem se apropriar de recursos recuperados da

programas sociais e de inúmeras políticas públicas. As

35. f

corrupção para suas próprias remunerações, superando,

vinculações constitucionais para a educação e a saúde

36. f

inclusive, o teto salarial constitucional.

serão suspensas por 20 exercícios fiscais e os salários dos

37. f

De outro lado, estão os agentes políticos do golpe,

38. f

figuras historicamente envolvidas em escândalos de

39. f

corrupção que se utilizaram do processo de impeachment
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1. a 257/16 impõe forte ajuste fiscal aos estados e municípios

numa base representada por grupos de ultradireita, entre

2. a de capitais que renegociarem suas dívidas com a União,

os quais, Movimento Brasil Livre, Vem pra Rua e Nas

3. a os quais estarão sujeitos a congelar as folhas salariais

Ruas. As pautas desses grupos se assemelham às medidas

4. a por período que poderá chegar a 10 anos, a não realizar

autoritárias defendidas pelos agentes do golpe, com destaque

5. a concursos públicos, a aumentar a contribuição previdenciária

para a negação dos direitos à população LGBT, à igualdade

6. a dos servidores ativos e a rever isenções de aposentados, além

de gênero e de raça, ao pluralismo de ideias nas escolas,

7. a de restringirem os investimentos sociais.

sendo favoráveis à Lei da Mordaça (Escola sem Partido) e

2) Entrega do patrimônio, das riquezas naturais

à reforma antidemocrática e restritiva de direitos do ensino

9. a e supressão de direitos sociais e trabalhistas: a pauta

médio. Também apoiam medidas que criminalizam partidos

10. a privatista e entreguista possui projetos de autoria de

políticos e movimentos sociais progressistas.

8. a

11.

ministros do governo golpista, a exemplo da Lei 13.365/16,

Diante da confluência de pautas entre os agentes

12. a proposta pelo senador José Serra, atual ministro de Relações

golpistas e sua “base social”, vislumbra-se para o próximo

13. a Exteriores, a qual retirou a exclusividade da Petrobras

período, em se mantendo o golpe no país, o recrudescimento

14. f

para atuar na exploração do Pré-Sal, afetando diretamente

do fascismo e a violência contra sindicatos e movimentos

15. f

os recursos da educação e da saúde; e o PL 6.726/13, do

sociais diversos, sobretudo o MST e o MTST. E a repressão

16. f

deputado Mendonça Filho, atual ministro da Educação, que

policial no ato em Brasília contra a aprovação da PEC

17. f

pretende alterar o marco regulatório do Pré-Sal (Lei 12.351)

55, a invasão policial na Escola Florestan Fernandes e

18. f

a fim de retomar o regime de concessão que compromete

as ilegalidades de agentes públicos combinadas com as

19. f

os recursos da educação e de outras políticas.

intimidações de grupelhos fascistas às ocupações estudantis

20. f

Já a desregulamentação dos direitos sociais e

21. f

trabalhistas, para além da PEC 241/16 e do PLP 257/16, se

Importante registrar que os movimentos reacionários

22. f

expressa na intenção do governo em limitar o ganho real do

que sustentam o golpe são os mesmos que iniciaram os atos

23. f

salário mínimo e das aposentadorias e pensões; em aumentar

de 2013 contra a Presidenta Dilma, com amplo apoio da

24. f

a jornada de trabalho para 12 horas semanais; em efetivar a

mídia, e que agora se revelam financiados por empresários

25. f

terceirização nas atividades fins das empresas (PL 4.330/04);

conservadores e partidos políticos de direita com vistas a

26.

em apoiar a diminuição da idade para ingresso no mundo do

apoiarem as campanhas eleitorais de 2018.

27. f

trabalho para 14 anos (PEC 18/2011) e a maioridade penal

Nesse sentido, a agenda da CNTE para o próximo

28. f

para 16 anos (PEC 171/93). Além disso, o governo golpista

período deve manter a resistência contra o governo golpista,

29. f

pretende reformar a Previdência para aumentar a idade e

bem como impedir que um novo golpe seja orquestrado

30. f

o tempo de contribuição dos/as trabalhadores/as públicos

através de eleições indiretas, caso Temer seja cassado a partir

31. f

e privados, sem distinção de gênero, congelar os valores

de 2017. A escolha presidencial indireta, embora prevista na

32. f

das aposentadorias e pensões e acabar com a aposentadoria

Constituição, constituirá um novo golpe dentro do golpe,

33. f

especial do magistério.

amparado no mesmo formalismo jurídico que impediu o

revelam o que pode vir pela frente.

3) Repressão aos movimentos sociais e ataque

mandato de Dilma Rousseff. Para tanto, é fundamental

35. f

às liberdades individuais e à diversidade: no campo

lutarmos por eleições diretas com o compromisso de

36. f

institucional o golpe se vale de medidas fascistas-

eleger projetos democráticos e populares pautados no

37. f

policialescas para atacar movimentos sociais que defendem

desenvolvimento com inclusão social, priorizando a

38. f

a democracia e são contrários à supressão de direitos. Já

aliança da classe trabalhadora com setores progressistas

39. f

na sociedade, os golpistas se sustentam precariamente

da sociedade, especialmente a Frente Brasil Popular, a

34.
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1. a Frente Povo sem Medo, os movimentos temáticos (cultura,

políticas de valorização dos profissionais da educação.

2. a mulheres, antirracismo, LGBT, direitos humanos e outros)

Esse projeto retrógrado e extemporâneo está em curso

3. a e a juventude que tem promovido importante resistência

no país desde a deposição ilegítima da Presidenta Dilma e

4. a à agenda golpista neoliberal ocupando escolas, institutos

deverá se aprofundar por meio de medidas nas esferas do

5. a federais e universidades públicas. E a democratização da

executivo e do parlamento, essas últimas aprovadas a “toque

6. a mídia continua sendo imprescindível na luta contra o golpe,

de caixa” pelo Congresso, a exemplo da reforma do ensino

7. a assim como o resgate da democracia e dos direitos deve ser

média proposta pelo governo golpista na forma de Medida

8. a o norte para as ações futuras de todo o campo progressista

Provisória (MP) nº 746. E é papel do movimento sindical

9. a brasileiro.

denunciar e resistir aos ataques à educação pública, atuando

10. a

junto aos poderes constituídos e mobilizando a categoria

11.

POLÍTICA EDUCACIONAL

12. a

e a sociedade contra todas as políticas que ferem o projeto

O golpe no Brasil impõe graves retrocessos ao

13. a regime democrático e às políticas sociais, em especial à

eleito nas urnas em 2014.
O neoliberalismo que retorna à pauta do governo

14. f

educação, uma vez que é regido por concepções privatistas

brasileiro pelos agentes do golpe impõe o aprofundamento

15. f

e por uma agenda conservadora, autoritária, restritiva

da privatização e da mercantilização da educação no

16. f

de direitos e de negação das diversidades, que tende a

Brasil. Em 2014, as despesas correntes e os investimentos

17. f

aprofundar preconceitos etnicorraciais, de classe, de gênero,

educacionais somaram 6,2% do PIB, sendo, portanto, um

18. f

de orientação sexual. Em síntese, a agenda golpista do MEC

“mercado” bastante promissor para os investidores nacionais

19. f

contrapõe a luta da CNTE e de segmentos progressistas

e internacionais. E para conduzir esse projeto entreguista

20. f

da sociedade em defesa da educação pública, gratuita,

foi nomeado Ministro da Educação o deputado Mendonça

21. f

democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada.

Filho (DEM-PE) – indicação das mantenedoras privadas de

22. f

Na visão dos golpistas, a gratuidade pública da

ensino superior de capital nacional e estrangeiro –, sendo

23. f

oferta escolar é transferida do campo estatal para o

auxiliado pela Sra. Maria Helena Guimarães de Castro,

24. f

particular, devendo os empresários e as Organizações

formuladora e implementadora das reformas neoliberais

25. f

Sociais (OSs) se apropriarem dos recursos públicos para

na educação na gestão presidencial de Fernando Henrique

26.

ofertarem “gratuitamente” o “serviço educacional”. A

Cardoso (1995-2002).

27. f

gestão democrática é surrupiada pela gestão empresarial

O objetivo do mercado, com o aval do governo,

28. f

ou pela militarização das escolas públicas. A laicidade e o

consiste em ampliar as matrículas diretas na educação

29. f

pluralismo de ideais dão lugar a projetos de Lei da Mordaça

superior – sendo que 75% já são de domínio privado – e

30. f

(Escola sem Partido), que pretendem perseguir profissionais

avançar na oferta escolar de nível básico (da creche ao

31. f

da educação e impor a ditadura do pensamento único nas

ensino médio, incluindo a formação técnica profissional).

32. f

escolas – a ideologia dominante das elites. A qualidade

E a estratégia privatista se concentrará no sucateamento das

33. f

social é desprezada pelo reducionismo curricular, pelo

universidades públicas – restringindo verbas para custeio e

34.

economicismo orçamentário e pelo retorno da “qualidade

congelando ou reduzindo matrículas –, a fim de potencializar

35. f

total” das empresas na educação, a qual privilegia o

a oferta privada, e, no caso da educação básica, transferindo

36. f

desempenho de competências e habilidades dos estudantes

recursos de fundos públicos (Fundeb, FNDE e outros), seja

37. f

voltados ao “mercado de trabalho”, em detrimento da

por meio de contratos públicos com as OSs, seja através de

38. f

aprendizagem emancipadora e libertadora para a vida e

vouchers para as escolas privadas.

39. f

ao longo da vida. A meritocracia pauta os currículos e as
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1. a pública no país está sendo pavimentado com a aprovação da

do petróleo à educação e demais políticas públicas,

2. a PEC 241 (nº 55/16, no Senado) e do PLP 257 (PLC 54, no

reservando 50% do Fundo Social e 75% dos royalties a

3. a Senado). A primeira suspende as vinculações constitucionais

serem distribuídos a todos os entes federados somente

4. a do art. 212 (e art. 198 da saúde), afetando as receitas

para as políticas públicas educacionais. E a pauta do

5. a educacionais da União, Estados, DF e Municípios. A partir

golpe já começou a desmontar esse arcabouço legal com

6. a de 2018, os orçamentos da educação serão definidos com

a aprovação da Lei 13.365/16, do senador José Serra, que

7. a base nas despesas de cada ente federado realizadas em 2017,

retira a exclusividade de operação da Petrobras no Pré-Sal e,

8. a aplicando-se um percentual não superior à inflação deste

consequentemente, reduz as receitas do Estado que seriam

9. a mesmo ano, podendo, contudo, o reajuste orçamentário ficar

investidas na educação.

10. a abaixo do teto da inflação, a depender do desempenho das
11.

A diminuição drástica dos recursos públicos para

receitas públicas. Aliás, sobre as receitas, nenhum projeto

a educação pública indica a intenção do governo golpista

12. a prevê sua recomposição, sobretudo através de reforma

em privatizar o próprio Plano Nacional de Educação,

13. a tributária pautada na regulamentação do Imposto sobre

uma conquista da sociedade, mesmo com limitações. As

14. f

Grandes Fortunas, na revisão de alíquotas de impostos

possibilidades de terceirização do trabalho profissional e

15. f

patrimoniais, na punição aos sonegadores com confisco

das gestões escolares e dos sistemas de ensino através de

16. f

de bens e na extinção das isenções fiscais que corroem as

OSs – que conta com amparo judicial na decisão do STF

17. f

receitas do Estado. Sem falar que o orçamento da União

sobre a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.637/98, que

18. f

continua reservando mais da metade de seus recursos para

regulamenta as áreas de atuação das OSs – e os acordos

19. f

pagamento da dívida, tendência que se agravará com as

bilaterais com diversos países permitindo a comercialização

20. f

medidas de ajuste fiscal válidas para os próximos 20 anos.

da educação nos tratados internacionais, com destaque

21. f

Para se ter ideia do prejuízo imposto pela “PEC da

para o TISA (Tratado Transatlântico), denota a estratégia

22. f

Morte”, caso a mesma tivesse sido implementada entre 2007

do MEC em se amparar num instrumento legal (PNE)

23. f

e 2014, somente o Ministério da Educação teria deixado

para fazer avançar a passos largos o projeto mercantil-

24. f

de investir quase a metade de seu orçamento efetivo. Mais

privatista na educação brasileira. E essa agenda sepulta

25. f

de R$ 340 bilhões teriam deixado de ser empregados na

as metas e estratégias reivindicadas pela sociedade para

26.

construção de novas Universidades e Institutos Federais de

regulamentação do Sistema Nacional de Educação, do Custo

27. f

Educação, no programa de Reestruturação e Expansão das

Aluno Qualidade (CAQi e CAQ), do Piso e das Diretrizes

28. f

Universidades Federais - Reuni, além de outras políticas de

Nacionais de Carreira para os profissionais da educação.

29. f

acesso e permanência dos jovens na educação e no ensino

30. f

superior.

Também para os profissionais da educação, o golpe
suprime direitos e aponta para uma perspectiva inversa das

31. f

Já o projeto de renegociação da dívida pública de

metas do PNE sobre a valorização profissional (metas 15

32. f

estados e municípios de capitais (PLP 257/16 - PLC 54/16)

a 18 da Lei 13.005). Todas as medidas anunciadas pela

33. f

impõe limitação às remunerações e aos planos de carreira

gestão golpista do MEC investem na desqualificação e

34.

dos servidores públicos, aumenta alíquotas previdenciárias,

precarização do trabalho dos/as profissionais da educação.

35. f

impede novos concursos, limita o custeio e os investimentos

Por meio da reforma do ensino médio, altera-se

36. f

em políticas sociais, entre outras questões.

o art. 61 da LDB para incluir no rol dos profissionais da

37. f

Na perspectiva de se cumprir a meta 20 do PNE,

educação pessoas com notório saber – a serem credenciadas

38. f

aprovou-se no Congresso, sob forte pressão da CNTE, as

sem concurso público – para ministrar aulas em cursos

39. f

leis 12.351, 12.734 e 12.858 que vincularam os recursos

técnico-profissionais, além de profissionais formados em
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1. a áreas distintas do magistério, desde que complementem

e de trabalho dos profissionais e os métodos de gestão dos

2. a a formação pedagógica em cursos aligeirados, para

sistemas e das escolas públicas – variáveis que interferem

3. a ministraram aulas em todas as etapas e modalidades da

no rendimento escolar – não permitem adotar fórmulas

4. a educação básica. Ou seja: o objetivo é desprofissionalizar

homogêneas para remunerar distintamente os educadores.

5. a o magistério.
6. a

Além de inconsistente, a política salarial meritocrática

Para os funcionários da educação, o programa de

é injusta, pois desconsidera que o Brasil ainda detém

7. a profissionalização do MEC, Profuncionário, concebido

um dos piores salários pagos ao magistério de todo o

8. a com a participação da CNTE na gestão do presidente Lula,

mundo. Pesquisa da OCDE, em 2014 (Education at a

9. a tende a perder espaço para as políticas de terceirização

Glance) mostrou que o Brasil possui o penúltimo salário em

10. a e privatização, que inclui o magistério. Não por outro

comparação a 38 países. Enquanto a remuneração média no

11.

motivo, o Decreto 8.752, que instituiu a Política Nacional

país foi de $ 10.375 dólares/ano, a média da OCDE foi de $

12. a de Formação dos Profissionais da Educação, não foi

29.411 dólares/ano (quase o triplo!). O estudo ainda apontou

13. a regulamentado pelo MEC e corre risco de ser revogado.

que o Brasil tem a maior relação de estudantes por sala de

14. f

Os contratos de trabalho dos servidores públicos da

aula (29 na média) e a maior jornada efetiva de trabalho

15. f

educação são afetados pelas medidas do ajuste fiscal, com

de professores em sala de aula (19 horas semanais, em

16. f

grave repercussão nas carreiras e no sistema previdenciário.

média), denunciando a sobrecarga exploratória de trabalho

17. f

Além das limitações remuneratórias e de aumento da

do magistério que interfere na saúde dos profissionais e na

18. f

alíquota previdenciária impostas pelo PLP 257 (PLC 54/16),

qualidade da educação.

19. f

a reforma da previdência acaba com a aposentadoria especial

A gestão democrática na educação tem sido

20. f

do magistério para os atuais servidores com idade abaixo

sistematicamente atacada pelos golpistas do MEC, sobretudo

21. f

do limite de corte (50 anos homens e 45 anos mulheres)

através da tentativa de isolar a atuação do Fórum Nacional

22. f

e para os futuros ingressos nas redes de ensino, e impõe

de Educação (FNE), importante conquista da sociedade,

23. f

pedágio para os atuais servidores acima da linha de corte

instituído pela Lei Federal 13.005 (PNE). Embora a 3ª

24. f

poderem se aposentar. O concurso público, independente

Conferência Nacional de Educação (Conae) tenha sido

25. f

do ajuste fiscal, tende a ser substituído pelos contratos

lançada pelo MEC, o governo trabalha no sentido de limitar

26.

com OSs, impactando a qualidade da educação, os direitos

o financiamento e de inviabilizar a participação de diversos

27. f

trabalhistas e a própria organização sindical.

setores, o que requererá esforço extra das entidades que

28. f

Como pauta de resistência ao golpe, a CNTE e

integram o FNE para realizar as conferências preparatórias

29. f

seus sindicatos filiados devem manter com energia a luta

nos estados e municípios e para viabilizar a presença de

30. f

pelo cumprimento do piso nacional do magistério e pela

todos/as na Conae.

31. f

regulamentação da meta 18 do PNE, que prevê regulamentar

Outro forte ataque à concepção democrática da

32. f

o piso e a carreira para todos os profissionais da educação.

escola pública tem ocorrido por meio da tentativa de

33. f

Desde a aprovação da Lei 11.738 (PSPN), inúmeros

amordaçar os profissionais da educação e de restringir o

34.

gestores não cumprem a Lei do Piso ou investem em

debate escolar. Tanto no Congresso como em outras Casas

35. f

medidas contraproducentes que vinculam os salários de

Legislativas tramitam projetos de lei ultraconservadores

36. f

professores/as ao “ranking” do IDEB. E essa política

que visam criminalizar a discussão de temas políticos ou

37. f

“meritocrática” carrega consigo a inconsistência de tentar

de assuntos controversos nas escolas, sem o consentimento

38. f

medir situações distintas e imensuráveis, dado que o nível

dos pais dos estudantes. E essa medida fascista atenta

39. f

social dos estudantes, as condições de acolhimento escolar

contra a laicidade, a democracia, a liberdade de cátedra
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1. a dos educadores, o pluralismo de ideias e de concepções

que comporão a BNCC. Dessa forma, contrata-se menos

2. a pedagógicas e a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar

profissionais e disponibiliza-se menos insumos, podendo

3. a e divulgar o pensamento, a arte e o saber nas escolas, todos

a alardeada ajuda federal – condicionada ao ajuste fiscal –

4. a princípios garantidos na Constituição Federal. A Lei da

atingir apenas 5% das matrículas. Ou seja, a maioria das

5. a Mordaça já foi aprovada no estado de Alagoas e a CNTE

escolas não terá benefícios e o processo de privatização

6. a ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade no

do ensino médio será intenso sobretudo na modalidade

7. a STF pedindo sua anulação.

técnica-profissional. Sobre o currículo, a reforma aprofunda

8. a

Por outro lado, a militarização de escolas públicas

o fosso entre a educação ofertada para as classes abastadas

9. a – prática que se alastra no país com o pretenso objetivo de

e os pobres. E o Brasil estará consagrando uma segregação

10. a combater a violência escolar – compromete o caráter plural

socioeducacional extemporânea, confinando os filhos da

11.

classe trabalhadora a um modelo educacional restritivo de

e democrático da educação e possui ao menos duas graves

12. a incongruências. A primeira consiste em substituir o papel
13. a dos profissionais da educação - com formação e habilitação

conhecimentos.
Já os tratados e parcerias internacionais com a

14. f

próprias para atuar nas escolas - por militares sem aptidão

OCDE, a OMC e outras agências multilaterais e/ou países

15. f

para a função de educar numa instituição pública regular de

se pautam na mercantilização da educação e na meritocracia

16. f

ensino. A segunda é de caráter administrativo-orçamentário,

curricular. E essas são pautas sobre as quais o movimento

17. f

pois os militares deslocados para a gestão das escolas estarão

sindical deve buscar parcerias globais de enfrentamento,

18. f

em desvio de função e, pior, contribuirão para onerar o

com apoio da Internacional da Educação, da Confederação

19. f

erário público na medida em que passarem a ser duplamente

Sindical Internacional e outras entidades, no sentido de

20. f

remunerados pelo poder público.

contrapor as políticas privatistas na educação e de apontar

21. f

O autoritarismo da gestão golpista do MEC se

22. f

expressa em inúmeras medidas. Porém é preciso registrar

23. f

a revogação do decreto da presidenta Dilma que deu

Com relação às políticas de democratização do

24. f

posse a novos conselheiros do Conselho Nacional de

acesso escolar e universitário, chama a atenção o ataque

25. f

Educação, inclusive a representantes indicados pela CNTE,

que a universidade pública sofre desde a aprovação das

26.

privilegiando setores privados; bem como a revogação da

políticas de cotas raciais e sociais que privilegiaram a

27. f

Portaria que instalou o Sistema Nacional de Avaliação da

presença de estudantes oriundos das escolas públicas, de

28. f

Educação Básica, sob a ótica da avaliação sistêmica do

famílias pobres e de etnias negra, parda e indígena nessas

29. f

processo escolar, envolvendo gestores, instituições e atores

instituições. As cotas interferiram significativamente na

30. f

escolares. A atual gestão do MEC retomou a lógica da

presença da classe média e alta nas universidades públicas e

31. f

avaliação centrada nos testes padronizados e tem debatido

acabaram sendo o estopim para a “rebelião dos abastados”

32. f

novas estratégias de ação no país com os coordenadores

contra o ensino superior público.

33. f

do PISA, coordenado pelo Grupo Pearson.

34.

alternativas para uma educação inclusiva e de qualidade
referenciada nos anseios sociais.

Os/As trabalhadores/as em educação e os estudantes

De forma também perigosa, o golpe avança sobre o

têm promovido a resistência a todas essas ofensivas do golpe,

35. f

currículo das escolas. E o mais grave atentado à juventude

mas é preciso que a sociedade compreenda a gravidade da

36. f

e à organização curricular dos últimos tempos tomou forma

situação e tome para si a pauta em defesa da escola pública

37. f

através da MP 746. A reforma antidemocrática do ensino

e dos direitos que ora estão sendo suprimidos.

38. f

médio possui caráter eminentemente fiscal e propõe reduzir

O processo de ocupação das escolas, institutos

39. f

disciplinas e a carga horária das áreas de conhecimento geral

federais e universidades pelos estudantes tem mostrado
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1. a forte potencial de enfrentamento das ações governistas,

para o exterior, no caso da construção de plataformas

2. a mas é preciso reforçá-las. E a luta sindical deve atuar no

de petróleo, e em cortar empregos públicos para atender

3. a sentido de fazer o enfrentamento e de somar forças com

exigências de acionistas de bancos e empresas públicas em

4. a outros movimentos, em especial com a CUT e demais

bolsas de valores.

5. a centrais sindicais, com as frentes sociais de luta, além de

Como consequência da crise do emprego, a renda

6. a organizar a resistência internacional.

do trabalhador passou a cair a partir de 2015, chegando a

7. a

patamares de 2013 no fim do ano de 2016. E essa era outra

8. a POLÍTICA SINDICAL

pauta dos empresários financiadores do golpe, que através

9. a

Desde a eclosão da crise em 2008, o mundo vive

de seus representantes no Congresso Nacional atacaram as

10. a intenso retrocesso social com impactos negativos no

políticas de ganho real do salário mínimo implementadas

11.

com êxito nos governos Lula e no primeiro mandato de

emprego, na renda e nos direitos da classe trabalhadora.

12. a Segundo a OIT, o ano de 2016 fechará com mais 200
13. a milhões de desempregados no mundo, número que tende

Dilma Rousseff.
A agenda do golpe no país tende a agravar não só o

14. f

a aumentar nos próximos anos em razão das políticas

desemprego e a renda do trabalho, mas também os direitos

15. f

neoliberais que concentram renda, precarizam as relações

e as relações de trabalho. A reforma trabalhista que está

16. f

de trabalho e não geram emprego.

sendo gestada nos gabinetes dos golpistas visa aumentar a

17. f

A CNTE ao lado da CUT e de outras centrais

carga de trabalho de 8h para 12h diárias, retirar benefícios

18. f

sindicais mantém a luta nacional e internacional em defesa

como 13º salário, 1/3 de férias e abonos salariais, estabelecer

19. f

dos/as trabalhadores/as, sobretudo através da Internacional

novas formas de contratação com vínculos temporários e/ou

20. f

da Educação, da Confederação Sindical Internacional e de

intermitentes – não obrigando o empregador a cumprir certas

21. f

outras entidades progressistas.

exigências do contrato permanente de trabalho –, além de

22. f

No Brasil, o desemprego triplicou entre 2014 e

23. f

2016, saltando de 4,3% da população economicamente

24. f

ativa para mais 12%. E parte significativa dessa tragédia

Na esfera pública, a PEC do ajuste fiscal – aprovada

25. f

social se deve às conspirações políticas contra o governo

pelo Congresso – e o PLP 257 (PLC 54/16, no Senado)

26.

legítimo de Dilma Rousseff – deposto em 2016 – e às

visam achatar remunerações e suprimir direitos dos

27. f

ações inconsequentes de operações policiais e judiciais

servidores públicos, inclusive de ordem previdenciária.

28. f

tidas como de combate à corrupção, que não preservaram

A reforma da previdência do governo ilegítimo de Temer,

29. f

o caráter social das empresas envolvidas em supostos ou

apresentada na forma da PEC 287/2016, eleva para 65 anos,

30. f

mesmo em comprovados esquemas de corrupção. Somente

sem distinção entre homens e mulheres, a idade mínima

31. f

na construção civil e na indústria naval – dois polos centrais

para aposentadoria conjugada com período de contribuição

32. f

das operações contra a corrupção – foram fechados mais de

de até 49 anos para se ter direito a proventos integrais

33. f

1,5 milhão de postos de trabalho entre 2015/16.

estabelecidos pelo INSS. A aposentadoria do magistério é

34.

sobrepor o que for negociado entre patrões e empregados
sobre o legislado.

Outro agravante que tende a piorar o cenário do

extinta para os atuais professores com menos de 50 anos de

35. f

emprego no Brasil é a política entreguista do governo

idade e professoras abaixo de 45 anos, assim como para os

36. f

golpista, voltada para a privatização da Petrobras, de bancos

futuros ingressos nas carreiras de magistério da educação

37. f

e empresas públicas e para o desmanche da política de

básica pública ou privada.

38. f

conteúdo nacional na cadeia produtiva do Pré-Sal. O país

Diante desse cenário caótico que compreende as

39. f

tem optado equivocadamente por terceirizar empregos

medidas do golpe para a classe trabalhadora, a CNTE
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1. a reforça seu compromisso com a liberdade e a autonomia

defesa da democracia e da garantia dos direitos sociais e

2. a sindical e com a unidade da classe trabalhadora, ao lado

trabalhistas – Nenhum Direito a Menos! E é imprescindível

3. a da CUT e de outras centrais sindicais progressistas, a fim

que a união da classe trabalhadora com os movimentos

4. a de esclarecer e organizar a base dos/as trabalhadores/as

sociais se intensifique para derrotar os retrocessos que

5. a em educação e as demais categoriais profissionais contra

estão sendo impostos pelos golpistas em diversas áreas,

6. a os retrocessos impostos pelas forças conservadoras que

em especial nos direitos trabalhistas.

7. a tomaram de assalto o poder no Brasil.
8. a

Nos estados e municípios, além das recorrentes

Em seu campo específico de atuação sindical, a

retaliações de governos antidemocráticos que se apropriam

9. a CNTE se mantém plural, democrática, independente e

indevidamente das contribuições sindicais dos sócios das

10. a coesa na luta em defesa da educação pública, gratuita,

afiliadas à CNTE – expediente que ganhou força com

11.

democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada,

a crise econômica –, os sindicatos e seus dirigentes têm

12. a para todos e todas, e pela valorização de seus profissionais.

enfrentado recorrentes ataques fascistas advindos de grupos

13. a A unidade plural das representações políticas que integram

de ultradireita, que pregam a total intolerância à organização

14. f

a CNTE por meio de seus sindicatos filiados tem sido

da classe trabalhadora, contando com o apoio explícito de

15. f

decisiva para a construção de pautas que buscam cada vez

órgãos de Estado que deveriam primar pelo respeito às

16. f

mais unificar a luta dos/as trabalhadores/as em educação

garantias constitucionais.

17. f

no país. E a cobrança do cumprimento da Lei 11.738,

Também há tempos que a mídia monopolista e

18. f

assim como a elaboração democrática de anteprojetos para

golpista age como partido de oposição em defesa de

19. f

regulamentar o piso salarial e as diretrizes nacionais para

pautas conservadoras e aniquiladoras de direitos sociais

20. f

os planos de carreira de todos os profissionais da educação,

e trabalhistas, porém a sociedade e grande parte da

21. f

se mostraram importantes bandeiras de lutas.

classe trabalhadora ainda não assimilaram o papel que

22. f

Ao mesmo tempo em que o golpe impõe enorme

os meios de comunicação exercem em defesa das classes

23. f

retrocesso à luta pela valorização da educação pública e de

dominantes, voltando-se, muitas vezes, os/as companheiros/

24. f

seus trabalhadores/as – pois coloca em risco os avanços em

as trabalhadores/as, contra as lutas sindicais que divergem

25. f

relação ao financiamento da educação através do Fundeb,

da opinião midiática.

26.

o reconhecimento profissional e social dos Funcionários

Neste sentido, o trabalho de formação sindical,

27. f

da Educação, mediante o Profuncionário, e a valorização

inclusive para romper a opinião tendenciosa publicada nos

28. f

do magistério por meio do piso e das políticas de formação

meios de comunicação, deve pautar estratégias de ação no

29. f

profissional, além das metas aprovadas nos planos nacional,

sentido de se apropriar de novos canais de comunicação

30. f

estaduais, distrital e municipais de educação –, ele exige

com a base, a fim de esclarecê-la e de melhor organizar a

31. f

resposta que somente a resistência ampla e comprometida

luta das categorias profissionais. E, no campo da educação,

32. f

com os ideais de democracia, igualdade e compromisso

tendo em vista o papel estratégico do educador na formação

33. f

com a escola pública podem dar. E a CNTE está engajada

de opinião de sua comunidade, bem como a capilaridade das

34.

nessa luta, mesmo antes da deposição ilegítima da presidenta

entidades filiadas à CNTE, com representações nos rincões

35. f

Dilma Rousseff.

do país, é imperioso que a CNTE invista na obtenção de

36. f

Junto com a CUT e outras centrais sindicais

sinal cooperativo de telecomunicação (TV, rádio e internet)

37. f

empenhadas em combater o golpe político-institucional,

capaz de transmitir para todo país conteúdos próprios com

38. f

a CNTE e suas afiliadas têm participado ativamente de

pontos de vistas da categoria. Precisamos, portanto, buscar

39. f

mobilizações em todo Brasil para reafirmar a pauta em

novas formas de contrapor as emissoras de televisão e os
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1. a grandes sites de notícias, que investem na desinformação,

CNTE ao longo dos últimos três anos, que serviram de

2. a na alienação e no desvirtuamento da concepção de classe

mote para as lutas locais dos sindicatos.

3. a de nossa sociedade, em especial da classe trabalhadora.

Após grande pressão e protagonismo da CNTE,

4. a

o Conselho Nacional de Educação aprovou e o MEC

5. a BALANÇO POLÍTICO

homologou a Resolução CNE/CES nº 2/16 e o Parecer CNE/

6. a

A última gestão da CNTE foi marcada por intensa

CES nº 246/16, que fixam as diretrizes curriculares nacionais

7. a luta nos campos educacional e político, tendo em vista o

para a formação inicial e continuada dos funcionários da

8. a golpe contra a democracia e os direitos sociais e da classe

educação básica em nível superior. Logo na sequência, a

9. a trabalhadora.

CNTE lançou cartilha divulgando sua proposta de matrizes

10. a

Em 2014, após três anos e meio de tramitação, o

curriculares para os cursos superiores de tecnologia e

Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação,

processos de trabalho nas áreas de alimentação, secretaria e

12. a sobre o qual a CNTE atuou intensamente, tendo sido a

infraestrutura escolar e de multimeios didáticos. O objetivo

13. a Lei 13.005 sancionada sem vetos pela presidenta Dilma

é ampliar a formação dos funcionários em nível superior,

14. f

Rousseff, contendo a meta que prevê o investimento em

especialmente através dos Institutos Federais.

15. f

educação equivalente a 10% do PIB e as estratégias que

A CNTE manteve sua parceria com a CUT e

16. f

tratam da regulamentação do Custo Aluno Qualidade (CAQ

demais centrais sindicais em inúmeras campanhas contra

17. f

e CAQi), do Sistema Nacional de Educação e da Lei

a terceirização e a precarização do trabalho, pela redução

18. f

de Responsabilidade Educacional. A valorização dos/as

da jornada sem redução de salários, pela homologação e/

19. f

trabalhadores/as em educação consta em quatro metas

ou ratificação de diversas Convenções da OIT, em especial

20. f

específicas do plano, com destaque para a equiparação da

a de nº 87, que trata da liberdade sindical e do direito de

21. f

remuneração média do magistério com outras categorias

sindicalização.

22. f

profissionais de mesma escolaridade e para a regulamentação

O acompanhamento das pautas de gênero, combate

23. f

do piso e da carreira para todos os profissionais da educação

ao racismo, direitos humanos e LGBT, trabalho infantil,

24. f

(art. 206, VIII da CF-1988).

crianças, adolescentes e juventude foram fortalecidas pela

11.

25. f

Após a aprovação do PNE, a CNTE reuniu suas

participação da CNTE nos Conselhos e órgãos ministeriais

26.

entidades filiadas e aprovou anteprojetos de lei para

de acompanhamento dessas políticas públicas, bem como

27. f

regulamentar a meta 18 do plano decenal, que diz respeito

pelas parcerias com o movimento social e por diversas

28. f

ao piso salarial e às diretrizes nacionais de carreira para

atividades de formação promovidas pelas secretarias e

29. f

professores, especialistas e funcionários da educação.

coletivos da CNTE relativos a cada tema.

30. f

Porém, o golpe suspendeu o avanço dessas pautas com

31. f

o governo.

A CNTE realizou o projeto DST-AIDS em vários
estados e com a presença de milhares de trabalhadores em

32. f

As lutas pela implementação do piso nacional do

33. f

magistério, pela profissionalização dos funcionários da

34.

educação, por planos de carreira que valorizem o trabalho e a

Durante a gestão 2014-2017 foi realizado, em âmbito

35. f

condição social dos profissionais da educação se mantiveram

das secretarias e coletivos da CNTE, o 9º Encontro Nacional

36. f

como pautas unificadas dos sindicatos filiados à CNTE, em

de Trabalhadores/as Aposentados/as; o 8º Encontro Nacional

37. f

especial nas mobilizações da Semana Nacional em Defesa

de Funcionários da Educação, precedido de encontros

38. f

da Educação Pública, que em 2016 atingiu sua 17ª edição,

regionais; o 2º Encontro Nacional da Juventude; o Seminário

39. f

e nas diversas campanhas e paralisações promovidas pela

Nacional de Combate ao Racismo sob o tema “Já falei
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1. a 10.639 vezes que racismo é crime” e no qual foi lançado o

19ª edição e manteve a condição inédita de ser a única

2. a fascículo da Escola de Formação da CNTE sobre o tema;

publicação do campo sindical sob normas acadêmicas.

3. a o 6º Encontro Nacional de Comunicação; além de reuniões

A edição da Revista Mátria, em comemoração ao Dia

4. a dos coletivos de Gênero, Formação, Direitos Humanos

Internacional da Mulher, alcançou a 14ª edição, em 2016,

5. a e LGBT, Saúde do Trabalhador e do Departamento de

sob o título: Maria da Penha: 10 anos e a Lei pegou!

6. a Especialistas da Educação.
7. a

A Secretaria de Imprensa e Comunicação da CNTE

O intercâmbio entre os/as trabalhadores/as em

manteve política de intercâmbio com as afiliadas e a

8. a educação do Brasil e o resto do mundo, sobretudo do

sociedade através do boletim eletrônico CNTE Informa

9. a continente latino-americano e do eixo sul-sul foi intensificado

e do Jornal Mural sobre vários temas. A tiragem desse

10. a com a realização de diversos encontros pedagógicos latino-

último tem capacidade para atingir a grande maioria das

11.

escolas do país.

americanos no Brasil e no exterior com a presença marcante

12. a de nossos/as educadores/as; com o projeto de cooperação

Onde as lutas nas ruas não foram suficientes para

13. a sindical entre a CNTE e as entidades de trabalhadores em

enfrentar os desmandos dos gestores públicos, a CNTE

14. f

educação do Paraguai, com o encontro regional da América

atuou como representante legal da categoria perante o

15. f

do Sul e Caribe voltado aos Funcionários da Educação, em

Supremo Tribunal Federal, especialmente contra a Lei da

16. f

Pernambuco; e com a política de cooperação e formação

Mordaça aprovada no Estado de Alagoas – que precede o

17. f

sindical desenvolvida pela CNTE com o Haiti e os países

debate sobre o mesmo tema no Congresso Nacional e em

18. f

africanos de língua portuguesa.

vários estados e municípios do país – e contra a Medida

19. f

Como resultado da forte inserção da CNTE nas lutas

20. f

internacionais, o professor Roberto Franklin de Leão foi

A partir de 2015, com a orquestração do golpe

21. f

conduzido ao cargo de Vice-Presidente da Internacional

parlamentar-jurídico-midiático que culminou no

22. f

da Educação – IE, em substituição à professora Juçara

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff no ano seguinte,

23. f

Dutra Vieira (ex-presidente da CNTE), e a professora

a CNTE se engajou ativamente contra a pauta golpista,

24. f

Fátima Silva foi reeleita Vice-Presidenta da Internacional da

primeiramente, defendendo o regime democrático que

25. f

Educação para a América Latina – IEAL. A CNTE, através

depôs uma presidenta eleita legitimamente e sem que

26.

da CUT, também elegeu membros de sua base e direção

tivesse cometido crime de responsabilidade. Ainda no

27. f

para cargos na Organização Internacional do Trabalho,

período do governo provisório de Michel Temer, enquanto

28. f

através do professor Antônio Lisboa, e para a Presidência

tramitava o processo do impeachment com o afastamento

29. f

da Confederação Sindical Internacional – CSI, por meio

da Presidenta eleita, o Conselho Nacional de Entidades da

30. f

do professor João Felício – APEOESP/SP.

CNTE deliberou que a Entidade não negociasse quaisquer

Provisória nº 746, que trata da reforma do ensino médio.

31. f

A Escola de Formação Sindical da CNTE ampliou

32. f

convênios com os sindicatos filiados e alcançou a edição do

Com a posse definitiva de Temer e as sucessivas

33. f

2º fascículo do 4º eixo do Programa de Formação Sindical,

propostas de flexibilização e retirada de direitos sociais,

34.

disponível por meio impresso e eletrônico.

trabalhistas e educacionais, com o governo totalmente

pautas com o governo ilegítimo.

35. f

Já a política editorial da CNTE foi ampliada com a

inclinado para a implementação de uma profunda agenda

36. f

publicação de exemplares da coleção Cadernos de Educação

neoliberal no país, a CNTE passou a atuar firmemente

37. f

sobre Fundeb, Direitos das Crianças e Adolescentes e

com outras entidades e movimentos sociais, sobretudo em

38. f

Análise do PNE: mais futuro para a educação brasileira.

parceria com a CUT, na organização de inúmeras atividades

39. f

A revista Retratos da Escola alcançou seu 11º volume e

em Brasília e nos estados contra as pautas governistas e
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1. a parlamentares, entre as quais se destacaram a Ocupação

conseguiu sair do mapa da fome das Nações Unidas! E

2. a do MEC pela CNTE e suas afiliadas e as mobilizações em

para que não haja retrocessos que o tempo levará décadas

3. a Brasília contra a PEC 241 (PEC 55/16 no Senado) e o Dia

para reverter, é preciso, desde já, redobrar a luta social

4. a Nacional de Greve, em 11 de novembro de 2016.

pela igualdade de direitos para todos, priorizando-se a

5. a

participação dos/as trabalhadores/as em educação nesta

6. a POLÍTICAS PERMANENTES

jornada.

7. a

O aprofundamento das políticas de Estado Mínimo

8. a aliada a pautas conservadoras no mundo e no Brasil já

A luta pelo protagonismo das mulheres na sociedade

9. a impactam as condições de vida de milhares de pessoas

e pela igualdade de gênero

10. a por meio do desemprego, do rebaixamento da renda, do
11.

A igualdade de gênero é a base para a construção de

desatendimento às necessidades da população e da crescente

uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. É

12. a onda de fascismo, xenofobia, misoginia, machismo e

portanto, um direito universal de humanidade e de quem

13. a preconceitos diversos em várias sociedades. Infelizmente,

sofre a opressão social.

14. f

essa é a tônica do mundo atual.

De acordo com o insuspeito Fórum Econômico

15. f

No Brasil, o preconceito de classe, de raça, de gênero

Mundial, em 2016, o Brasil ocupou a 129ª posição no

16. f

e opção sexual ficou evidente no processo de retomada do

ranking de igualdade de salários entre gêneros, formado

17. f

poder pelas elites, sustentado por verdadeiras campanhas

por 144 nações. Concretamente, significa dizer que as

18. f

midiáticas com mensagens expressas ou subliminares

mulheres em nosso país recebem em média 30% menos

19. f

contra grupos sociais historicamente excluídos das políticas

que os homens.

20. f

públicas. E essa situação fez cair a máscara das pseudos

Já o Mapa da Violência, divulgado pelo Ministério

21. f

“democracia racial” e de “igualdade de oportunidades

da Justiça (MJ), em outubro de 2016, revelou que o Brasil

22. f

para todos”, especialmente por parte da classe média, que

ocupa o 5º lugar no ranking de mulheres assassinadas no

23. f

continua negando sua condição de classe trabalhadora e

mundo, com taxa de 4,8 mortes brutais a cada 100 mil

24. f

alimentando ideais das elites, inalcançáveis para quem não

habitantes. Em 2013, foram cometidos 13 homicídios

25. f

detém os meios de produzir sua própria riqueza.

diários contra mulheres. Desses, 50,3% foram cometidos

26.

As políticas inclusivas da última década,

por familiares, sendo 33,2% praticados por parceiros ou

27. f

desenvolvidas pelo executivo federal, deram protagonismo

ex-companheiros. Apesar de 100% das mulheres e homens

28. f

às mulheres, aos negros, à juventude, aos aposentados,

conhecerem a Lei Maria da Penha, segundo a pesquisa do

29. f

aos LGBTs e aos mais pobres, que passaram a ter voz,

MJ, o número de homicídios de mulheres negras aumentou

30. f

direitos e protagonismo numa sociedade preconceituosa,

54% nos últimos 10 anos. Em 2016, os serviços de disk

31. f

individualista, consumista, egoísta e falsa moralista.

denúncia (100, 190 e 197) registraram aumento de 44,7%

32. f

Os espaços de interlocução entre a sociedade e o

no número de relatos de violência doméstica, 325% de

33. f

governo propiciaram atender importantes pautas de quem

cárcere privado (média de 11,8/dia), 129% de violência

34.

há séculos mantinha condição social invisível e inaudita,

sexual (média de 9,53/dia) e 151% de tráfico de pessoas.

35. f

recebendo toda carga de opressão e preconceito.

De acordo com pesquisa do IPEA, 89% das vítimas de

36. f

O golpe, porém, interrompeu o processo virtuoso de

violência sexual são do sexo feminino, e desse total 70%

37. f

expressão das diversidades e de autoafirmação sociocultural

são crianças e adolescentes, revelando a postura machista,

38. f

de nossa sociedade, com melhoria nas condições de vida de

violenta e covarde do homem brasileiro.

39. f

milhares de pessoas. Pela primeira vez na história o Brasil
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1. a decisões das políticas públicas é condição fundamental

12,4% são negras; a renda média do negro corresponde a

2. a para empoderar o gênero feminino na sociedade, garantindo

67,7% da de brancos por hora de trabalho; o desemprego

3. a igualdade e direitos em relação ao sexo masculino. Todavia,

com a crise de 2015/2016 cresceu quase o dobro na

4. a pesquisa do Senado Federal sobre a distribuição de cargos

população negra (1,1% contra 0,6% entre brancos).

5. a eletivos no Brasil mostra o quanto ainda é preciso se avançar

Já o racismo e as condições sociais do negro se

6. a para garantir maior participação das mulheres na política. Do

mantêm fortemente associados aos índices de violência.

7. a total de cargos eletivos no Brasil, apenas 13% são ocupados

Segundo o Mapa da Violência 2016, do Ministério da

8. a por mulheres. E com exceção do Amapá, que possui 41,4%

Justiça, em 2012, 30 mil jovens de 15 a 29 anos foram

9. a de mulheres em cargos eletivos, todos os demais estados

assassinados no Brasil, sendo 77% pretos e pardos. E

10. a estão abaixo de 20%, com destaque para os mais populosos

67% da população carcerária no país é negra, contra 31%

11.

de brancos.

que ficam abaixo da média nacional (SP 11,4%, MG 10,8%

12. a e RJ 9,3%). O último na lista é o Amazonas com 5,7% de

Seja na política, nas grandes empresas ou em cargos

13. a mulheres em cargos eletivos.

estratégicos da República, os negros continuam sendo

14. f

Esses números são parte de um problema social que

minoria absoluta. Entre os deputados federais eleitos em

15. f

aflige as mulheres e condena nossa sociedade à opressão de

2014, apenas 20% se declararam pretos ou pardos e entre os

16. f

gênero, de modo que é essencial manter o protagonismo da

senadores, 4,9% e 19,8%, respectivamente; nas 20 maiores

17. f

Secretaria de Políticas para as Mulheres na esfera federal

empresas do país, apenas um presidente se considera pardo;

18. f

e nos demais entes federados, privilegiando a participação

entre os 29 ministros do STJ, 25 são brancos e na atual

19. f

social na tomada de decisões. E o papel da CNTE na

composição do STF não há nenhum negro.

20. f

conscientização permanente sobre a igualdade de gênero

A luta da CNTE através de sua Secretaria de Combate

21. f

no país caminha no sentido de reforçar o compromisso

ao Racismo se centra no amplo acesso da população negra

22. f

da sociedade com essa pauta essencial para o processo de

à educação em todos os níveis, etapas e modalidades, bem

23. f

desenvolvimento do país.

como na promoção da cultura e da história afrodescendente

24. f

Racismo é crime e deforma a sociedade – a luta

através das escolas, à luz da Lei 10.639, que teve redação

25. f

do povo negro pela igualdade racial e socioeconômica em

adaptada pela Lei 11.645/2008. A CNTE também defende

26.

nosso país precisa ser abraçada por todos/as como forma de

a política de cotas raciais e sociais nas universidades e em

27. f

elevar o bem-estar social e garantir direitos a toda população.

concurso públicos, condição indispensável para mudar a

28. f

O fim da escravidão oficial no Brasil não garantiu

29. f

o acolhimento digno do povo negro na sociedade, e ainda

Criança e adolescente em pauta: o Brasil do golpe

30. f

hoje, mais de um século da abolição, a marginalização do

na contramão da luta contra o trabalho infantil – os

31. f

negro nas políticas de Estado e o preconceito racial impedem

esforços que o Brasil vinha fazendo para incluir as crianças

32. f

a ascensão social e condenam gerações de famílias negras

e adolescentes na escola, através da conjugação de políticas

33. f

à miséria, à violência e ao abandono.

e benefícios sociais concedidos às famílias de menor renda

34.

realidade dos negros no país.

Em 2015, o IBGE indicou que 54% da população

para manterem seus filhos estudando, passou a sofrer forte

35. f

brasileira era negra ou de origem negra. E os indicadores

contenção não só com a redução dos gastos do Bolsa Família

36. f

sociais por raça ainda são estarrecedores no país: entre

e outros programas, mas pela opção deliberada do governo

37. f

os 10% mais pobres, com renda média de R$ 130,00 por

golpista e do parlamento privatizado de reduzir a idade de

38. f

pessoa/mês, os negros são ampla maioria (76%); entre as

ingresso no mundo do trabalho para 14 anos (PEC 18/11) e

39. f

famílias que detêm renda acima de R$ 11,6 mil, apenas

de exigir tempo de contribuição para a aposentadoria integral
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1. a pelo INSS que obriga homens e mulheres a trabalharem
2. a desde os 16 anos, caso queiram se aposentar aos 65 anos

e pensionistas, muitos dos quais são arrimos de família.
A CNTE também mantém o compromisso de lutar

3. a (PEC 297/16).

pela incorporação das orientações da Política Nacional e

4. a

Neste sentido, a CNTE mantém o compromisso de

do Estatuto do Idoso nos currículos escolares, como forma

5. a cobrar e atuar em benefício da implementação das garantias

de promover os direitos sociais do idoso, sua autonomia,

6. a constitucionais e do ECA – com destaque para a expansão

integração e participação efetiva na sociedade.

7. a da escola integral e em tempo integral –, devendo, ainda,

Saúde do/a trabalhador/a em educação – a

8. a a Confederação reforçar a luta contra o ajuste fiscal, a fim

precarização do trabalho escolar, as múltiplas jornadas

9. a de viabilizar as metas do PNE e de demais políticas que

e a desvalorização da carreira, a violência no interior e

10. a visam preservar o direito de nossas crianças e estancar o

arredores da escola envolvendo estudantes, profissionais

11.

da educação e comunidade, a falta de formação continuada

círculo vicioso da pobreza.
Direitos Humanos e LGBT – a retomada de pautas

para lidar com as inovações tecnológicas e com fatores

13. a conservadoras pelo governo golpista e pelo Congresso, que

psicossociais que ganham relevo a cada dia, colocam

14. f

mitigam os direitos humanos e reforçam estereótipos que

sistematicamente em risco a saúde física e psicológica

15. f

criminalizam, ofendem e rebaixam a condição humana de

dos dos/as trabalhadores/as em educação. E as propostas

16. f

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, deve ser

de privatização da gestão dos sistemas e das escolas, a

17. f

a pauta central da Secretaria de Direitos Humanos e do

terceirização dos profissionais por meios de OSs, a lei da

18. f

Coletivo Nacional LGBT da CNTE para o próximo período.

mordaça e o fim da aposentadoria especial do magistério

19. f

O terceiro relatório de Violência Homofóbica,

tendem a agravar as doenças inerentes à profissão e a criar

20. f

publicado pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade

novos conflitos nas relações de trabalho escolar, razão pela

21. f

Racial e dos Direitos Humanos, em fevereiro de 2016,

qual a luta sindical deve se ater contra essas medidas e em

22. f

revelou que a cada 28 horas ocorre uma morte vinculada

favor da valorização profissional, com amplo respaldo a

23. f

à homofobia e que a cada 5 minutos é registrado um caso

tratamentos preventivos e profiláticos de saúde para o/a

24. f

de violência homofóbica no país. E essa condição violenta

trabalhador/a da educação escolar pública.

25. f

exige maior intervenção do Estado e conscientização da

Juventude trabalhadora em luta – além de apoiar

26.

sociedade para ser evitada, razão pela qual a CNTE reitera

as ocupações das escolas e outras formas de mobilização

27. f

seu compromisso em atuar nas Conferências Nacionais

contra as medidas neoliberais na educação, a Juventude da

28. f

LGBT e nas instâncias de Estado e da sociedade, que visam

CNTE se manterá engajada na construção de uma sociedade

29. f

combater a violência e a promover a igualdade de gênero

justa, inclusiva, igualitária, sem intolerância religiosa, sem

30. f

e a tolerância à diversidade sexual, sobretudo nas escolas.

racismo, sem homofobia, sem transfobia, livre do machismo,

31. f

Aposentados: a luta por direitos e dignidade – a

com respeito à diversidade e em defesa da laicidade do

32. f

população brasileira envelhece em ritmo acelerado e vive

Estado, contra o genocídio da juventude negra e em defesa

33. f

cada vez mais, o que exige mais e melhores políticas

da escola pública emancipadora e de qualidade social, com

34.

voltadas à saúde, à aposentadoria e à assistência social – três

profissionais valorizados. Para tanto, priorizará o debate sobre

35. f

dimensões que integram o conceito da Seguridade Social.

a inserção de novas metodologias e dinâmicas de elaboração

36. f

Ocorre que o projeto golpista em curso no país atenta contra

e implementação dos currículos, valorizando as culturas

37. f

a segurança dos atuais e futuros idosos e aposentados,

quilombolas, indígenas, cigana, urbanas, rurais e regionais,

38. f

devendo a CNTE se engajar na luta contra a reforma da

transformando a dança, a música, a poesia, o teatro, o circo

39. f

previdência e pela valorização da renda dos aposentados

e as artes em geral em conteúdos e práticas pedagógicas.

12. a
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1. a PLANO DE LUTAS

comercialização da educação; Defender a autodeterminação

O golpe de 2016 teve por objetivo devolver o poder

de todos os povos; Lutar contra os tratados internacionais

3. a político às elites, abrindo caminho para a privatização de

que mitigam direitos sociais e trabalhistas e solapam as

4. a empresas públicas e das riquezas minerais, recolocando

soberanias nacionais; Contrapor as medidas do ajuste fiscal

5. a o país na agenda global do neoliberalismo, inclusive

aprovadas ou em vias de aprovação no Congresso Nacional

6. a transferindo serviços e fundos públicos para o mercado,

e nos estados, DF e municípios; Lutar pela ampliação do

7. a em especial os de educação, saúde e previdência.

orçamento público para a educação e demais políticas

2. a

O golpe jurídico-parlamentar-midiático se mostra

públicas como contraposição à PEC 55 e ao PLC 54;

9. a orquestrado na América Latina e requer a união da classe

Cobrar a retomada das políticas sociais, responsáveis pela

10. a trabalhadora e dos movimentos sociais para contrapor

elevação da condição de vida do povo brasileiro e rechaçar

mais essa agenda imperialista norte-americana. E a CNTE

o avanço das medidas neoliberais no país; Defender as

12. a deve priorizar sua participação em ações nacionais e

riquezas naturais nacionais como patrimônio estratégico e

13. a internacionais em defesa da democracia e dos direitos

lutar contra toda tentativa de fragmentação ou privatização

14. f

da classe trabalhadora, atuando nos encontros latino-

deste patrimônio - contra a Lei 13.365/16 e o PL 6.726/13

15. f

americanos de educação, nos fóruns sociais e demais

que privatizam nosso petróleo, a Petrobras e acabam com

16. f

atividades conjuntas com a CUT, IE, IEAL, CSI, Rede de

o regime de partilha que garante recursos para a educação

17. f

Mulheres, entre outras entidades.

e outras políticas públicas; Defender a política de conteúdo

8. a

11.

18. f

No caso do Pré-Sal – maior reserva de petróleo e gás

nacional do Pré-Sal, que gera empregos e novas tecnologias

19. f

natural descoberta no mundo nos últimos 30 anos –, esse

ao país; Mobilizar a base da CNTE para aprofundar as ações

20. f

foi mais um fator de especulação e de desestabilização do

pautadas pelas centrais, em especial pela CUT, que visam

21. f

país via agentes externos. E é preciso combater a ameaça de

ampliar os direitos da classe trabalhadora; Lutar contra os

22. f

expropriação desse patrimônio de nosso povo, garantindo

projetos de terceirização ilimitada e contra as PECs que

23. f

os recursos para a educação e outras políticas sociais.

pretendem diminuir a idade para o trabalho e a maioridade

24. f

O horizonte da luta sindical no país para o

penal; Combater com rigor a terceirização e todas as formas

25. f

próximo período não pode ser outro senão restabelecer a

de flexibilização e/ou precarização das relações de trabalho;

26.

democracia por meio de eleições diretas e retomar a pauta

Lutar contra a reforma trabalhista que visa suprimir e

27. f

do desenvolvimento com inclusão social e ampliação

flexibilizar direitos; Promover a liberdade e a autonomia

28. f

de direitos. E discutir com a sociedade o papel da mídia

sindical – contra a repressão aos sindicatos e às lideranças

29. f

golpista, e em particular com os/as trabalhadores/as em

sindicais; Lutar pela redução da jornada de trabalho sem

30. f

educação, desmistificando e contrapondo as falácias

redução de salário, pela valorização do salário mínimo e das

31. f

midiáticas, é tarefa essencial de combate ao golpe.

aposentadorias, pelo direito de greve no serviço público;

32. f

Neste sentido, indicamos as seguintes ações para a

Lutar contra a reforma da previdência (PEC 287/16 e

33. f

atuação da CNTE em parceria com a CUT e outras centrais

outras) e contra qualquer reforma do Estado que vise retirar

34.

progressistas, bem como com as frentes de mobilização e

direitos; Lutar para garantir a autonomia dos fundos de

35. f

movimentos sociais no período que se inicia em janeiro

previdência públicos e para que a gestão e os conselhos

36. f

de 2017, podendo ser agregadas outras pautas de acordo

administrativos e fiscal sejam compostos por trabalhadores

37. f

com a conjuntura:

efetivos, ativos e aposentados indicados por entidades

38. f

No campo político-social: Integrar frentes de lutas

representativas das categorias profissionais de servidores

39. f

internacionais contra o neoliberalismo, a privatização e

públicos; Lutar pela manutenção da aposentadoria especial
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1. a do magistério; Defender a valorização dos aposentados e

5.002/13, que estabelece o direito à identidade de gênero,

2. a pensionistas (públicos e privados); Lutar para fortalecer e

e do PLS 470/13, que visa instituir o Estatuto das Famílias.

3. a ampliar a fiscalização dos regimes de previdência públicos,

Em nível educacional: Mobilizar a sociedade com vistas

4. a a fim de se evitar desvios de recursos; Lutar pela paridade

à ampliação do direito à educação pública, de qualidade

5. a e integralidade dos proventos previdenciários em relação

social, inclusiva, democrática, laica, de tempo integral,

6. a ao pessoal da ativa; Integrar a luta pela reforma tributária

através de mais financiamento público (10% do PIB para a

7. a que taxe o grande capital e reverta o caráter regressivo

educação pública), da gestão democrática e da valorização

8. a dos impostos no Brasil; Por uma reforma política que

dos educadores; Lutar pela manutenção e aplicação da Lei

9. a assegure o pluralismo partidário, fortaleça os partidos,

12.858; Lutar contra as restrições impostas pela LRF ao

10. a institua o financiamento público de campanha e amplie

pagamento de salários nas áreas da saúde e da educação;

11.

a participação popular nas instâncias de poder; Articular

Manter a luta pela implantação imediata e integral da Lei

12. a as lutas da CNTE com as lutas dos movimentos sociais

11.738 e mobilizar a categoria pela regulamentação do

13. a e populares (estudantes, sem-teto, sem-terra, mulheres,

Piso Salarial e das Diretrizes de Carreira para todos os

14. f

índios quilombolas etc); Lutar contra novos processos de

profissionais da educação; Lutar pela regulamentação do

15. f

golpe, inclusive para implantar o parlamentarismo sem

Sistema Nacional de Educação, do Custo Aluno Qualidade

16. f

consulta popular; Lutar junto com os movimentos sociais

(CAQi e CAQ) e de todas as metas do PNE, valorizando

17. f

contra a destruição dos recursos hídricos e por processos de

a educação pública; Garantir a aplicação de verbas

18. f

desenvolvimento sustentável; Por reforma agrária, urbana

públicas para a educação pública – contra a privatização

19. f

e contra os leilões/privatização do petróleo; Lutar em

e a mercantilização da educação; Rejeitar as políticas de

20. f

parceria com a CUT pela regulamentação das Convenções

valorização profissional baseadas na meritocracia; Lutar

21. f

pendentes da OIT nº 87, 100, 105, 111, 151, 158 e 182;

contra a terceirização e a precarização das condições de

22. f

Lutar pela demarcação e homologação das terras indígenas

trabalho, contra as OSs na educação e contra quaisquer

23. f

e quilombolas, garantindo, inclusive, as condições de

parcerias público-privadas que comprometam a gestão

24. f

subsistência, resgatando e preservando a cultura indígena

pública da educação; Lutar contra a militarização das

25. f

através de uma educação inclusiva; Lutar pela erradicação

escolas; Participar dos fóruns de governo, em especial dos

26.

do trabalho escravo e do trabalho de crianças e adolescentes;

da educação, com vistas a propor e disputar projetos de

27. f

Denunciar e combater a violência praticada contra crianças,

interesse da categoria e da classe trabalhadora; Promover a

28. f

adolescentes, idosos, moradores de rua, LGBT, negros,

capacitação dos/as conselheiros/as da categoria que integram

29. f

índios, deficientes, mulheres, imigrantes, profissionais do

colegiados públicos, em especial de fiscalização do Fundeb;

30. f

sexo; Lutar pela participação das mulheres nos espaços

Lutar pela instituição, fortalecimento e afirmação dos

31. f

públicos de poder; Lutar pelo efetivo cumprimento da lei

conselhos escolares autônomos e pela gestão democrática

32. f

Maria da Penha, ampliação das delegacias especializadas

com eleição direta das direções em todas as escolas públicas;

33. f

e casas de abrigamento para as mulheres violentadas;

Lutar pela democratização dos conselhos de educação

34.

Garantir os direitos das pessoas com necessidades especiais;

(nacional, estaduais e municipais) com representação dos

35. f

Denunciar a violência contra a população negra, em especial

educadores públicos; Atuar nas lutas em defesa dos/as

36. f

a que leva ao extermínio da juventude; Apoiar as políticas

trabalhadores/as LGBT em seus locais de trabalho e contra

37. f

de cotas nas universidades e no serviço público; Pela

quaisquer discriminações; Lutar contra o assédio moral

38. f

aprovação do PL 7.582/14, que tipifica crimes de ódio,

nas escolas; Lutar pela ampliação da participação dos

39. f

preconceito e intolerância contra diferentes grupos, do PL

funcionários da educação na gestão sindical dos sindicatos
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1. a filiados à CNTE; Lutar em defesa da segurança e promoção

o Conselho Fiscal, respeitada a proporcionalidade do

2. a da saúde dos trabalhadores, com a constituição de comissões

Congresso que os elegeu.

3. a internas nos locais de trabalho e no serviço público; Pela

Justificativa: A emenda objetiva substituir o papel do

4. a implementação das leis 10.639 e 11.645 e em defesa da

suplente por membros adjuntos da Diretoria Executiva da

5. a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial e do

CNTE aptos a desenvolverem trabalhos da Confederação

6. a Estatuto da Juventude; Lutar contra a reforma do ensino

em seus estados de origem, sem, contudo, precisarem

7. a médio, a lei da mordaça e todas as propostas reacionárias

participar das reuniões de instâncias da CNTE. A alteração

8. a do governo golpista.

estatutária empodera os atuais suplentes e possibilita

9. a

ampliar a ação organizativa e a representatividade política

10. a REFORMA DO ESTATUTO

da CNTE nos estados, mantendo o equilíbrio financeiro

11.

Art. 23 – ………..

12. a

§ 3º (Emenda Substitutiva) – Além da Diretoria

Art. 23, § 7º (Emenda Substitutiva) - Os/As

13. a Executiva, serão eleitos mais 13 (treze) Diretores(as)

representantes da CNTE em entidades internacionais, às

14. f

Adjuntos(as) para desenvolver demandas nos estados,

quais a Confederação seja filiada, desde que não sejam

15. f

os quais serão acionados pela Presidência e/ou Secretaria

membros da Diretoria Executiva da CNTE, contarão com

16. f

Geral da CNTE, devendo, ainda, ocuparem cargos na

estrutura de trabalho na sede da CNTE, com garantia

17. f

Diretoria Executiva em caso de vacância, respeitando-se

de deslocamento e auxílio similar aos membros da

18. f

a proporcionalidade do Congresso que elegeu a Diretoria.

Diretoria, e serão convidados a participar das reuniões

19. f

§ 5º (Emenda Substitutiva) - Para efeitos da

20. f

aplicação da paridade disposta no § 4º, considera-se

Justificativa: a emenda objetiva garantir plenas

21. f

Diretoria Executiva da CNTE os cargos dispostos no caput

condições de trabalho e de deslocamento aos representantes

22. f

deste artigo, além dos(as) Diretores(as) Adjuntos(as),

da CNTE em instâncias internacionais, e que, eventualmente,

23. f

excetuando-se o de presidente.

não sejam membros da Diretoria da CNTE.

24. f

Art. 26 - ………

25. f

§ 2ª (Emenda Substitutiva) – No caso de

da Entidade.

da instância com direito a voz.

Art. 24 (Emenda Substitutiva) - O mandato dos

26.

vacância de qualquer outro cargo, o mesmo será

27. f

ocupado por um(a) Diretor(a) Adjunto(a), respeitada

28. f

a proporcionalidade do Congresso.

membros da Diretoria Executiva é de 4 (quatro) anos,
podendo seus membros serem reeleitos.
Justificativa: o objetivo da alteração consiste em
adequar a CNTE às estruturas estatutárias da CUT e da

29. f

§ 3º (Emenda Substitutiva) - Caso as Diretorias

Internacional da Educação, que possuem mandatos de

30. f

Adjuntas não sejam suficientes para substituir as

4 anos para suas Direções. Ademais, a proposta reduz

31. f

vacâncias, de modo a se respeitar a proporcionalidade do

custos burocráticos para a CNTE e suas afiliadas, como a

32. f

Congresso que elegeu a Diretoria Executiva, o Conselho

organização de congressos, sem prejudicar o debate político

33. f

Nacional de Entidades elegerá substituto(a), respeitando a

que estará preservado com as realizações da Plenária

34.

referida regra.

Intercongressual e Conferência Nacional de Educação,

35. f

Art. 22 - ….….

além das reuniões semestrais do Conselho Nacional de

36. f

n) (Emenda Substitutiva) - eleger substituto(a)

Entidades, que acontecerão nos intervalos congressuais.

37. f

para a vacância na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

Art. 30 - À Secretaria de Finanças compete:

38. f

da CNTE quando não houver mais disponibilidade

39. f

de Diretorias Adjuntas e de suplentes eleitos para
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1. a das entidades filiadas para proceder à cobrança das

§ 6º (Emenda Aditiva) - As listas de sócios

2. a contribuições sindicais de forma direta ou através do

com os respectivos valores de contribuição de cada

3. a convênio com a CUT, de acordo com o art. 58 deste

associado deverão ser fornecidas por órgãos públicos

4. a Estatuto.

responsáveis pela gerência de pessoal da educação, de

Justificativa: A Secretaria de Finanças da CNTE

forma impressa ou por meio eletrônico, admitindo-se

6. a já realiza o referido acompanhamento, porém falta lhe

listagens próprias, exclusivamente, dos associados que

7. a atribuir estatutariamente essa função. E a emenda sugere

recolhem contribuições diretamente nos sindicatos

8. a incluir nova alínea ao art. 30 do Estatuto para cumprir

filiados.

5. a

9. a esse objetivo.

Justificativa: A emenda visa dar tratamento

Art. 58 (Emenda Substitutiva) - A cada dois anos,

isonômico no quesito de comprovação de sócios e de

coincidindo com anos pares, as entidades filiadas a CNTE

arrecadação às entidades cutistas e não cutistas,

12. a atualizarão seus cadastros financeiros e de associados junto

conferindo à CNTE a responsabilidade pela atualização

13. a a Secretaria de Finanças da CNTE, tendo como base

e manutenção do cadastro de suas afiliadas. As duas

14. f

o mês de junho, a fim de assegurarem o direito à revisão

conferências de sócios, num período de quatro anos,

15. f

de sócios para a participação nas instâncias deliberativas

visam garantir a sustentabilidade financeira da CNTE e

16. f

da Confederação.

a perenidade cadastral para melhor aplicação das regras

10. a
11.

17. f

§ 1º (Emenda Substitutiva) - Em se tratando de

18. f

entidades filiadas à CUT, a CNTE informará a Central

19. f

o número de associados e os valores de arrecadação de

20. f

suas afiliadas, após conferir as listas de consignações de

Diretoria Executiva: Roberto Franklin de

21. f

associados, para que a atualização seja incorporada às

Leão (SP), Antonio Lisboa (DF) Marta Vanelli

22. f

regras da Central Sindical.

(SC), Fátima Aparecida da Silva (MS), Heleno

de proporcionalidade das forças políticas.
ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

23. f

§ 2º (Emenda Substitutiva) - As entidades não

24. f

filiadas à CUT encaminharão os cadastros a que se refere o

(MT), Selene Michelin Rodrigues (RS), Marilda de Abreu

25. f

caput para a CNTE, que providenciará sua atualização

Araújo (MG), Marco Antonio Soares (SP), Zezinho Prado

26.

e o acompanhamento das contribuições.

(SP), Joaquim Juscelino Linhares Cunha (CE), Claudir Mata

Araújo

Filho

(PE),

Gilmar

Soares

Ferreira

27. f

§ 3º (Emenda Substitutiva) - As entidades que não

Magalhães (RO), Iêda Leal (GO), Edmílson Lamparina

28. f

procederem a referida atualização, nos períodos indicados,

(DF), Cleiton Gomes da Silva (SP), Maria Madalena A.

29. f

estarão automaticamente impedidas de efetuarem aumento

Alcântara (ES), Paulina Pereira (PI), Rosana Souza do

30. f

de sócios para o Congresso Nacional da Confederação.

Nascimento (AC) e Coordenador do DESPE: Mário Sérgio

31. f

§ 4º (Emenda Aditiva) - O número de delegados/

Ferreira (PR). Dirigentes da CUT: Antonio Lisboa (DF),

32. f

as para o Congresso da CNTE será obtido pelas médias

Ariovaldo Camargo (SP), Celestino Lourenço (MG), Maria

33. f

de sócios e da arrecadação comprovados nas duas

Izabel A. Noronha e Sueli Veiga Melo. SINTEAC/

34.

verificações que antecederem cada um dos congressos.

AC: Rosana Sousa do Nascimento, Zuila dos Santos Assef

35. f

§ 5º (Emenda Aditiva) - Em havendo desacordo na

e Marcia Lima. OPOSIÇÃO SINSEPEAP/AP: Ivaneia

36. f

conferência feita pela CNTE nas listas de consignações

de Souza Alves, Luiz Afonso de Souza Rodrigues, Mirlene

37. f

dos associados das afiliadas, caberá recurso dessas ao

Socorro de Souza Rodrigues, Orlando Temistocles Cruz

38. f

Conselho Nacional de Entidades da CNTE, a quem

Arnaud, Orlando Dantas de Oliveira Junior e Luisa Maria

39. f

compete dirimir as questões não consensuais.

da Conceição Sousa. SISE/ Campo Formoso/ BA:

98

33o Congresso Nacional

dos

Trabalhadores

em

Educação

Caderno

de

ARTICULAÇÃO SINDICAL

Resoluções »

1. a Marilandia Alecrim. SINDIUTE/CE -Ana Cristina Fonseca

Silva e Antonia Ribeiro Cardoso. APP/PR: Vanda Pinedo,

2. a Guilherme da Silva, Gardênia Pereira Baima, Cândida

Celso José dos Santos, Veroni Salete Del'Ré, Elizamara

3. a Maria Carvalho Lobato, Cecília Gonçalves Vieira e Maria

Goulart Araujo, , Rose Mari Gomes, Luiz Santos e

4. a Suzana Cavalcante Moreira. APEOC/CE: Anízio Santos

Aparecida Reis Barbosa. OPOSIÇÃO SEPE/RJ: Elson

5. a de Melo, Helder Nogueira Andrade, Sérgio Bezerra e Silva

Simões de Paiva, Norma Dias da Costa, Angela Maria

6. a Neto e Terezinha de Jesus dos Santos. SAE/DF: Denivaldo

Barboza, Odisseia Pinto de Carvalho. SINTE/RN: José

7. a Alves do Nascimento, Damião Ornilo de Medeiros,

Teixeira, Fatima Cardoso, Ionaldo Tomaz da Silva, Vera

8. a Ricardo Andrade Vasconcelos, João Batista Ferreira da

Lucia Alves Messias, Simonete Almeida, Milton Urbano,

9. a Silva e Rosenilda Santos Almeida. SINPRO/DF: Rosilene

Luzinete Leite, Ozmir Lima, Marlene Moura e Cristiane

10. a Correa Lima, Maria Irene Lino de Carvalho, Aline Bueno,

Medeiros. SINTERO/RO: Manuel Rodrigues da Silva,

11.

Júlio Cezar Barros de Farias, Luciana Custodio de Castro,

Haroldo Felix de Santana, Francisca Dinis de Melo Martins,

12. a Monica Caldeira Schimidt, Nilza Cristina Santos e Claudio

Nereu José Klosinski. SINTER/RR: Ornildo Roberto

13. a Antunes Correa. SINDIUPES/ES: Noemia Simonassi, José

de Souza, Josinaldo Barboza Bezerra, Flávio Bezerra da

14. f

Cristhovam Mendonça Filho, Paulo Loureiro de Araújo,

Silva, Francisco Edizio Marculino. CPERS/RS: Helenir

15. f

João Paulo de Cardoso Farias e Gean Carlos. SINTEGO/

Aguiar Schurer, Simone Goldschmidt, Ida Irma Dettmer,

16. f

GO: Maria Euzébia de Lima (Bia), Iêda Leal de Souza,

Glaci Weber Medeiros, Antonio Andreazza, Antonio João

17. f

Suely Correia Sales Coutinho, Inguilêza Pires de Miranda,

Ferreira de Lima, Mauro João Calliari, Rosane Terezinha

18. f

Arquidones Bites. SINTERPUM - Timon/MA: Francisca

Zan e Sonia Solange dos Santos Viana. SINTERG –Rio

19. f

Mendes Paiva, Norma Viana. Sind-UTE/MG:  Beatriz

Grande/RS: Doris Regina Nogueira, Suzane Barros

20. f

da Silva Cerqueira, Lecioni Pereira Pinto, Feliciana Alves

Acosta, APMI - Ijuí/RS: Neira Mello. SINPROCAN –

21. f

do Vale Saldanha, Nivalda Maria Perobelli, Jonas Willian

Canoas/RS: Jari Rosa de Oliveira. SINTE/SC: Anna Julia

22. f

Pereira da Costa,. FETEMS/MS: Roberto Magno Botareli

Rodrigues, Sandro Cifuentes, Ilone Moriggi, Cassiano

23. f

Cesar, Jaime Teixeira, Maria Ildonei de Lima Pedra, Sueli

Marafon, Francisco Assis Rocha. SINDIPEMA – Aracaju/

24. f

Veiga Melo, Deumeres Batista de Moraes. SINTEP/

SE: Adelmo Meneses Santos, Maria de Lourdes da

25. f

MT:  Henrique Lopes do Nascimento, Miriam Ferreira

Conceição Almeida, Maria Magna Araujo Santos. AFUSE/

26.

Botelho, Guelda Cristina de Oliveira Andrade, Jocilene

SP: Joao Marcos de Lima, Dirceu de Castro Silveira,

27. f

Barboza dos Santos, Doralice Vieira de Castro, Alex

Sidnei Cravinhos Xavier, Lizete Maria da Costa Marques,

28. f

Ferreira da Cruz . SINTEPP/PA: Hamilton Correa, Waldira

Valfrido de Oliveira, Antonio Marcos d’Assumpção, Rosana

29. f

do Perpétuo Socorro Calado Dias. SINTEP/PB: Edvaldo

Aparecida da Silva e Ediliney Graça da Silva. APEOESP/

30. f

Faustino da Costa. SINTEM – João Pessoa/PB: Valdegil

SP: Maria Izabel Noronha Bebel, Fabio Santos de Moraes,

31. f

Daniel de Assis, Maria da Penha Araújo, e José Mário

Natalina Lourenço, Zenaide Ozório, Maria Sufaneide,

32. f

Caldas. SINTEPE/PE: Fernando Melo, Paulo Rocha,

Ariovaldo de Camargo, Roberto Felício, João Felício,

33. f

Marinalva Lourenco, Severina Porpino, Cleidimar

Roberto Guido, Flaudio Azevedo e Roberto Franklin

34.

Barbosa. SINPROJA/Jaboatão dos Guararapes/

de Leão. SINPEEM – São Paulo/SP: Cleiton Gomes

35. f

PE: Ronildo Oliveira do Nascimento e José Roberto da

da Silva, João Batista Nazareth Junior, Ricardo Pinto,

36. f

Silva. SINPEC/Cabo de Santo Agostinho/PE : Joseilda

Karin Lucy Greco, Edinete Silva Silvério, Glaysya Maria

37. f

Vicente Lima Barboza. SINPMOL/Olinda: Wildson

Silva. SINTET/TO: José Roque Rodrigues Santiago, Carlos

38. f

Ferreira da Cruz. SINTE/PI: Odeni de Jesus da Silva,

de Lima Furtado, Sílvínia Pereira de Sousa Pires, Jules

39. f

Manoel Rodrigues Lima, Francisco das Chagas Oliveira

Rimet Trajano Silva, Gercina dos Santos Andrade.
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RESOLUÇÕES DO MOVIMENTO DE LUTA
SOCIALISTA - MLS
Coragem para lutar e vencer

6. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

2017, as eleições presidenciais na França podem confirmar

7. a A extrema direita ganha força

essa tendência do aumento de partidos da extrema direita

8. a

Ao observarmos o cenário mundial, encontramos

no poder.

9. a uma realidade em que o ataque ao imperialismo teve
10. a como consequência uma dinâmica geral de instabilidade e
11.

polarização social. Com grandes desigualdades de país a país

CONJUNTURA NACIONAL
O recrudescimento dos ataques aos trabalhadores

12. a e a aplicação de planos de austeridade, há uma tendência

O Brasil vive uma crise econômica, política e de

13. a ao surgimento de lutas e crises políticas com resultados

representação jamais vivida na história republicana do

14. f

em distintos níveis.

nosso país. A acentuada crise política que vivemos é fruto

15. f

A desigualdade nos resultados econômicos e políticos

da política de conciliação de classe realizada pelo PT em

16. f

refletem em diferentes cenários eleitorais, com vitórias e

seus Governos, tanto no de Lula quanto no de Dilma. Em

17. f

derrotas dos partidos responsáveis pela aplicação dos planos.

nome da governabilidade, o partido aliou-se à direita,

18. f

Nos países em crise aberta, se evidencia, também de forma

detentora dos princípios capitalistas, esvaziando cada vez

19. f

desigual, a crise dos regimes, com retrocesso dos partidos

mais o papel do Estado como garantidor das necessidades

20. f

socialdemocratas e da direita tradicional.

da população. A direita, a convite de Dilma (PT), compôs

21. f

A ascensão de governos de extrema direita – como

o governo através do então vice-presidente Michel Temer

22. f

a vitória de Donald Trump nos EUA – nos leva a um

(PMDB). De comum acordo, apresentaram e aprovaram

23. f

cenário de incertezas cada vez maiores. Além dos campos

projetos no Congresso que atacaram direitos da população.

24. f

políticos e econômicos, governos assim tendem a aumentar

Foi por esse caminho que a direita construiu a sua forma

25. f

os níveis de xenofobia. A crise dos refugiados - a pior em

de estar sozinha no poder.

26.

60 anos - é uma dura expressão dessa realidade. A ONU

A política de aliança do Governo Dilma e o seu

27. f

calcula que 60 milhões de pessoas migraram em 2015 por

programa, implementado com privatizações; o Plano de

28. f

responsabilidade do imperialismo. Isso só vai agudizar

Proteção ao Emprego, com redução da jornada de trabalho

29. f

a situação interna dos países, com a crise econômica se

com redução de salário; a redução do benefício do seguro

30. f

iniciando, ampliar a precarização e as condições miseráveis

desemprego; a Lei Antiterrorismo; o ajuste fiscal, fazendo

31. f

de vida dos trabalhadores migrantes e dos já instalados.

com que os trabalhadores paguem pela crise, mostram que

32. f

Essa tendência geral se expressa na Europa de forma

o Governo Dilma foi um governo do campo do capital.

33. f

distorcida nas eleições. O resultado da votação do Brexit, em

Até mesmo as políticas compensatórias, como o Bolsa

34.

que os cidadãos do Reino Unido votaram a favor da saída do

Família, não significaram distribuição de renda, já que o

35. f

país da União Europeia, evidencia uma geração que prefere

pequeno percentual de 0,06% da receita destinada para essa

36. f

suprimir os laços econômicos e de integração. A derrota

política representou uma política intra-classe, ou seja, um

37. f

de partidos da socialdemocracia e da direita tradicional,

percentual tirado da classe trabalhadora assalariada e não

38. f

assim como a ascensão de Syriza e Podemos por um lado,

da burguesia, que continuou acumulando riqueza. Os mais

39. f

de Le Pen, por outro, explicitaram essa polarização. Em

abastados e, principalmente, os bancos, não foram afetados.
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1. a Pelo contrário. Mesmo com a crise, o lucro dos banqueiros

com as minorias ao extinguir o Ministério das Mulheres,

2. a em 2015 foi superior a outros anos, atingindo patamares

da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

3. a aproximadamente 40% superiores a 2014. O Governo Dilma

Depois da confirmação do impeachment de Dilma

4. a garantiu, assim, sua governabilidade, se colocando como

com o julgamento no Senado, Temer corre contra o tempo

5. a um bom gerente do capital, aplicando o ideário neoliberal

para aprovar as medidas e Reformas que enterram anos

6. a e colocando sua política a serviço do mercado.

de luta da classe trabalhadora. Na Trabalhista, a CLT,

7. a

As manifestações de junho de 2013 serviram para

ferramenta de luta e de garantias da classe trabalhadora, está

8. a quebrar a contenção de lutas que o Governo Federal fazia

com os seus dias contados. A proposta do Governo é que

9. a em algumas organizações sociais. As ruas mostraram que

os acordos entre patrões e empregados estejam acima da

10. a a juventude e a classe trabalhadora, inconformadas com os

Lei! Ou seja, que a classe dominante, detentora do capital

11.

ataques, reivindicavam seus direitos, cobrando as promessas

e dos instrumentos de trabalho, explore cada vez mais a

12. a de campanha do Governo e denunciando o estelionato

mão-de-obra de quem tem a força de trabalho e, portanto,

13. a eleitoral. Os escândalos de corrupção investigados pela

obtenha mais lucros. Menos Estado, mais Capital. A política

14. f

Operação Lava Jato da Polícia Federal afundaram ainda

do Governo Temer tem sido implacável nesta lógica.

15. f

mais o Governo.

É visível a ruína institucional de órgãos como o

16. f

Sem conter as lutas e os escândalos de corrupção,

Supremo Tribunal Federal (STF), que, para evitar uma

17. f

o governo Dilma passa a não servir mais à direita e ela

greve geral dos trabalhadores, considerou legítimo o corte

18. f

busca retomar o poder, o que desencadeia no pedido

dos salários dos trabalhadores que estiverem em greve.

19. f

de impeachment da Presidente Dilma. O processo de

O recurso analisado pelos ministros era de 2006, o que

20. f

impeachment de Dilma foi conduzido por aqueles que

comprova o desespero da elite política com a união da

21. f

foram seus aliados desde o seu 1º mandato.

classe trabalhadora e com a greve geral.

22. f

Logo, o Governo Dilma serviu para implementação

A PEC 241/55, que congela os gastos com saúde e

23. f

do programa da direita e, ao mesmo tempo, cumpriu o papel

educação por 20 anos, tem sido um eixo de protestos por

24. f

de deter a luta de massas, se utilizando da relação do PT

todo o país. A tática vergonhosa do Governo Temer de

25. f

com as organizações dos trabalhadores, como a CUT, CTB e

oferecer um jantar, pago com dinheiro público, para garantir

26.

CNTE, que atreladas, se colocam como dique de contenção

a vitória da PEC 241 no Congresso Nacional, foi apenas o

27. f

das lutas, alimentando as ilusões da classe trabalhadora.

início desse conluio.

28. f

Fomos contra o Festival do Impeachment, que serviu

A política brasileira segue sendo feita pelos mesmos

29. f

como um instrumento da direita para tentar canalizar a

partidos desde a redemocratização. O Congresso continua sendo

30. f

insatisfação justa existente hoje no conjunto da classe

dominado pelos políticos conservadores, cujo único objetivo

31. f

trabalhadora e, também, retomar sozinha o poder. Os ataques

é manter o seu patrimônio financeiro intacto. E aumentá-lo.

32. f

aos trabalhadores, como era esperado, segue acontecendo,

Para sair deste estágio, a luta é a única arma possível.

33. f

com a aprovação da mídia hegemônica.

34.

Não cairemos na armadilha de que criticar o governo do

Temer, desde o seu mandato provisório, tem realizado

PT é fortalecer a direita. Foram as escolhas do governo que

35. f

um governo catastrófico. As medidas atacam a classe

aproximaram os programas do Governo Dilma e da direita.

36. f

trabalhadora e têm o apoio do Congresso Nacional, que

É necessário organizarmos uma greve geral contra

37. f

tem a cara do atraso, da discriminação, da homofobia, da

os ataques do Governo Temer. Essa é a maneira de garantir

38. f

criminalização dos direitos sociais. Desde a composição

o protagonismo dos movimentos sociais em nome de

39. f

do seu Ministério, Temer mostrou não estar preocupado

mudanças, em defesa dos direitos e da construção de uma
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1. a alternativa dirigida pela classe trabalhadora. A esquerda

escolhas individuais. Assim, submete a educação brasileira a

2. a do país precisa estar à altura do desafio que está colocado,

fazer com que as escolas se reduzam a formar mão de obra

3. a buscar a unidade e construir uma alternativa de esquerda,

barata para servir aos mercados e aos patrões.

4. a classista e verdadeiramente democrática.

Nesta linha de desmantelamento da educação, desde

5. a POLÍTICA EDUCACIONAL

suas estruturas físicas, até o cerceamento das liberdades do

6. a O futuro da educação depende de nossa coragem e

conhecimento, estamos enfrentando o projeto “ESCOLA

7. a lutar

SEM PARTIDO/Lei da Mordaça” que ganha cada vez mais

8. a

As políticas educacionais do Brasil historicamente

espaço no debate público principalmente pela guinada à

9. a têm como característica, assim como em outros serviços

direita que temos vivido nos últimos meses. ESCOLA SEM

10. a públicos, o sucateamento e falta de investimento. Produzindo

PARTIDO/Lei da Mordaça é um projeto que visa impedir

11.

assim, a precarização das estruturas das escolas, a falta

a discussão política nas escolas, desrespeitando o papel

12. a de condições de trabalho e aprendizado e uma grande

social da educação, o qual deve estimular a convivência

13. a desvalorização dos trabalhadores.

e o trabalho com a diversidade política, religiosa, sexual,

14. f

Essa realidade mostra o descaso do Estado brasileiro

cultural, etc. A implementação deste projeto é um retrocesso

15. f

com o maior bem público de uma sociedade: a educação.

na democracia do nosso país, no espaço de debate e nas

16. f

Demonstra também a política dos diversos governos de

liberdades políticas individuais e coletivas das próximas

17. f

não oferecer condições para se desenvolver uma educação

gerações de brasileiros.

18. f

de qualidade, o que faz com que a sociedade seja mais

Deixamos claro que lutamos contra todo e

19. f

facilmente alienada e manipulada pela política de má

qualquer mecanismo antidemocrático e opressor na

20. f

qualidade.

educação. Lutamos pelo fim das políticas de meritocracia,

21. f

O objetivo dos governos é transformar a educação

produtivismo, índices e certificações em larga escala,

22. f

em uma mercadoria a serviço dos empresários, que entram

terceirizações, militarização e privatização da educação

23. f

para as escolas através das Parcerias Público Privadas (PPP)

pública. Lutamos também pela valorização dos profissionais

24. f

visando o controle do dia-a-dia da escola. Assim, exerce

em educação. Nossa política educacional deve visar a

25. f

também o controle ideológico da educação, interferindo

formação de seres humanos críticos capazes de desenvolver

26.

no plano escolar, na filosofia das instituições e no ideário

todos os seus atributos como cidadãos afim de consolidar a

27. f

de uma escola pública.

democracia em nosso país, onde se respeita a diversidade

28. f

Outro tema importante é o debate da Base Nacional

29. f

Curricular Comum. Essa é uma proposta que ataca

Outro ponto que precisa ser debatido é a Reforma

30. f

frontalmente a autonomia das escolas e representa uma

do Ensino Médio, que mostra o descaso e a falta de

31. f

política de padronização dos indivíduos. Ela desconsidera as

comprometimento, de responsabilidade que o governo

32. f

experiências, as vivências, as características de cada região,

federal tem com a educação, os educadores e os estudantes.

33. f

a cultura e o meio em que vive a comunidade escolar. É mais

Nós somos contra a Reforma do Ensino Médio.

34.

um artifício que mecaniza o aprendizado e prende os alunos

No método, nenhuma mudança na educação pode

35. f

dentro da ideologia dos grandes empresários que precisam

acontecer sem um profundo debate com os atores do

36. f

de operários treinados para servir às necessidades da classe

processo educacional que constituem a comunidade escolar:

37. f

dominante. A nova Base Curricular vem, neste sentido,

os professores, os funcionários, os pais e estudantes.

38. f

cercear o direito à uma educação que promove o pensamento

No conteúdo, a proposta desconsidera a

39. f

crítico, a liberdade de pensamento, a criatividade e as

especialização do educador e, portanto, desvaloriza a sua
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1. a formação.

preço da submissão incondicional da direção da Central

2. a

O governo propõe também aumento das horas letivas.

Única dos Trabalhadores e da direção da Confederação

3. a Todos os projetos encaminhados para o congresso vêm no

Nacional de Trabalhadores em Educação aos governos do

4. a sentido de barrar os concursos. Quem vai suprir a ampliação

PT está sendo cobrado agora. A perda da independência

5. a das horas letivas? A educação é um espaço de pesquisa e

dos movimentos sindicais fragilizou as mobilizações e

6. a aprofundamento das disciplinas. Nos responsabilizar pela

deixou um campo aberto para retirada de direitos, tal

7. a área de conhecimento é colocar a educação num patamar

qual a realidade que vivemos hoje com o governo de

8. a de exercício de produção e não de conhecimento.

Michel Temer.

9. a

A reforma ainda quer extinguir disciplinas, o que

A estratégia da direção da CUT de se colocar como

10. a significa desconsiderar que o estudante tem o direito de

dique de contensão da luta para defender o governo do

11.

desenvolver a área cognitiva, psicomotora e afetiva. Neste

PT, feriu o princípio de autonomia e independência de

12. a ponto, o governo olha o aluno de forma incompleta. Ele

governos e patrões. Neste exato momento, vivemos um dos

13. a desconsidera o papel social da educação na formação do

maiores atentados aos direitos dos trabalhadores através

14. f

estudante. Para nós, educação é um direito de todos, de

da PEC 241/55 e a MP 746, que reduz o currículo Ensino

15. f

forma igualitária. A forma de educação opcional, não leva

Médio. Esses ataques são a ponta final de uma sequência

16. f

em conta as diferenças sociais, familiares, econômicas e de

que começou na Reforma da Previdência, em 2003,

17. f

ambiente. Portanto, diferenças na formação cria guetos e

quando a CUT e a CNTE evidenciaram o atrelamento ao

18. f

exclusão. Essa é uma reforma que atinge apenas os filhos

governo. Colaboração se prolongou por mais 13 anos.

19. f

da classe trabalhadora. Uma reforma que estabelece o

Hoje, essas entidades não conseguem achar respaldo

20. f

Apartheid na educação brasileira.

em suas bases para promover mobilizações que façam

21. f

A reforma defende o "notório saber", ou seja, o

22. f

educador não precisa ter formação/especialização para

23. f

dar aula. Certamente teremos professores com “notório

Vivemos um segundo momento neste século.

24. f

saber” dando aula de história, de acordo com a política do

Podemos dizer ele começou com saída do PT do governo

25. f

governo de plantão. O "notório saber " irá servir só para

federal, fruto da conciliação de classe, que só resultou

26.

a educação pública, para os filhos da classe trabalhadora.

na ascensão de um governo ainda mais conservador e

27. f

Será que iremos construir prédios, fazer cirurgias, julgar

neoliberal. Um governo totalmente entregue aos dogmas

28. f

processos, sem os arquitetos, sem os médicos e sem juízes?

do neoliberalismo e servo do mercado financeiro.

29. f

Mas com pessoas de notório saber? Ou será só na educação?

Neste processo, as lutas por direitos dos trabalhadores

30. f

O governo Temer não teve coragem e nem preparo para

foram marginalizadas e suas reinvindicações foram

31. f

enfrentar este debate com os educadores. Assinou como

sistematicamente silenciadas do debate público. Foi

32. f

um covarde, uma reforma de gabinete.

através dos movimentos sociais e principalmente da

33. f

estancar os ataques. A CNTE colhe hoje o que plantou
nos últimos anos.

juventude - ocupações de escolas públicas municipais

34.

POLÍTICA SINDICAL

e estaduais e universidades federais e estaduais - que as

35. f

O debate da reorganização para garantir a

pautas da educação e, sobretudo, dos profissionais de

36. f

autonomia da CNTE

educação ganharam notoriedade no país. Novamente, não

37. f

A história dirá que a luta dos trabalhadores durante

houve envolvimento da CNTE nos movimentos de sua

38. f

os governos de Lula e Dilma não teve o protagonismo

categoria, muito menos da CUT em defesa do futuro dos

39. f

de entidades representativas como a CUT e a CNTE. O

filhos da classe trabalhadora. Movimentos de ocupações,
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1. a greves e protestos se espalham pelo o país sem qualquer

nas conquistas de nossos direitos. Assim como defender a

2. a organização ou protagonismo das entidades sindicais

educação e a escola pública, gratuita e de qualidade.

3. a nacionais. Não há um movimento nacional ou um projeto

A luta de classes sempre se expressou em diferentes

4. a de nação a ser proposto ou debatido por essas entidades.

momentos ao longo da história. As conquistas ou derrotas

5. a A situação nacional urge por um protagonismo capaz de

da classe trabalhadora estão condicionadas, quase

6. a levar o debate sobre o futuro da sociedade brasileira. Para

sempre, por acertos ou erros de suas direções políticas e

7. a isso, é preciso ter coragem para luta e vencer.

sindicais. Em diversos momentos, a classe trabalhadora

8. a

Primeiro, precisamos nos livrarmos da subserviência

protagoniza grandiosas mobilizações e processos de

9. a das nossas direções sindicais aos governos. Depois, é preciso

lutas que se mostraram formidáveis, mas também acaba

10. a reconstruir as bases através de um debate amplo que englobe

sofrendo derrotas pelas ações conciliadoras, imobilista de

11.

as pautas de toda a comunidade escolar, formando um

sua direção sindical. A experiência do movimento sindical

12. a movimento independente com o compromisso único voltado

demonstra sistematicamente que a existência de direções

13. a a conquista de direitos da classe trabalhadora. Por último,

colaboracionistas ou governistas constitui o principal

14. f

e não menos importante, precisamos nos inserir no debate

obstáculo para o avanço da luta dos trabalhadores.

15. f

nacional sobre educação e sobre o futuro do nosso país.

Essa é a infeliz realidade que vivemos na CNTE.

16. f

Para nós, o caminho que a CNTE deve tomar, a partir

O setor que dirige a Confederação, durante os governos

17. f

de agora, é a abertura de um debate amplo para construirmos

Lula e Dilma, rompeu com o princípio da autonomia e

18. f

uma luta unificada e independente dos trabalhadores. Só

independência em relação aos governos e aos patrões e

19. f

assim, teremos condições de organizar uma grande frente

passou a limitar a sua pauta e sua luta às políticas dos

20. f

contra as aberrações neoliberais propostas pelo governo

governos do PT.

21. f

Temer e o mercado financeiro. Do contrário, o futuro de

Vivemos a Reforma da Previdência, a lei do Piso

22. f

nosso país será decidido às portas fechadas sem a presença

Nacional, uma importante conquista, mas que não contemplou

23. f

dos trabalhadores.

os funcionários de escola e nem estabeleceu formas de

24. f

A CNTE deve abraçar a tarefa de ajudar a unificar

obrigatoriedade de cumprimento pelos Estados. Vivemos

25. f

a classe trabalhadora e a comunidade escolar. Assim,

o debate da mudança dos índices de reajuste do Piso, onde

26.

construiremos a verdadeira luta dos trabalhadores por seus

a proposta do governo sempre foi de rebaixamento. A lei

27. f

direitos e edificaremos o caminho para uma educação de

estabelece índice do custo aluno e o governo tentou rebaixar

28. f

qualidade e o futuro do nosso país. Por isso, propomos que a

pelo índice do INPC tirando o que conquistamos através

29. f

CNTE abra o processo de debate sobre reorganização, sobre

da lei. Vivemos o ataque às carreiras já existentes, com as

30. f

as centrais e o seu papel e debater com os trabalhadores em

Diretrizes Nacionais Das Carreiras, cortes na educação,

31. f

educação a desfiliação da CUT.

etc; e a CNTE não organizou uma luta Nacional para barrar

32. f

nenhum dos ataques e retrocessos. Se colocou como dique

33. f

BALANÇO POLÍTICO

34.

Por uma CNTE, autônoma e independente de governo

Como exemplo, quando o CPERS lutou pelo piso

35. f

A classe trabalhadora construiu suas ferramentas

da categoria durante o governo de Tarso Genro (PT) e a

36. f

de luta para se organizar e enfrentar os ataques dos

CNTE, através de sua dirigente, foi ao Rio Grande do Sul

37. f

patrões. A construção da CNTE, como uma confederação

dizer que o governo deveria mudar o Plano de carreira

38. f

de trabalhadores nasceu com este objetivo, organizar os

dos educadores, tentando ajudar o governo e atacando os

39. f

educadores em nível nacional para defende-los e avançar

direitos dos trabalhadores. Nunca uma atitude como essa foi
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1. a tão nociva a categoria. Por medidas como essa a categoria

da “cultura do estupro”- levantada nas redes sociais em

2. a já não confia mais na Confederação. Porém, nunca foi tão

protesto contra um estupro coletivo de uma adolescente

3. a necessário a unidade dos trabalhadores em educação em

no Rio de Janeiro – foram destaques em um ano de dados

4. a busca de uma saída para crise como a de agora.

nada promissores sobre essa luta.

5. a

Apesar da direção da CNTE, os educadores foram

Em uma pesquisa encomendada pelo Fórum

6. a à luta com muita disposição. As iniciativas refletiram na

Brasileiro de Segurança Pública, infelizmente, 1/3 dos

7. a realização de greves na maioria dos Estado, sem que a

entrevistados culpa as mulheres pelos estupros sofridos. 30%

8. a CNTE fizesse qualquer movimento para unificar essas

concordam com a frase “mulher que usa roupas provocativas

9. a lutas ou fazer uma grande mobilização no País na defesa

não pode reclamar se for estuprada”. O discurso socialmente

10. a da educação e dos educadores.

construído de que mulheres provocam as agressões sexuais

11.

A ação conciliadora da direção da CNTE impediu

que recebem necessita, urgentemente, ser combatido. A luta

12. a que acontecesse um grande movimento Nacional, que fosse

pela libertação das mulheres é um componente fundamental

13. a capaz, junto com o movimento de ocupação dos estudantes,

na construção de uma nova sociedade: a sociedade socialista.

14. f

ter o protagonismo de transformar a realidade de sofrimento

O capitalismo, em suas mais variadas instâncias fragiliza a

15. f

que vive a maioria dos educadores. O raciocínio dessa

mulher trabalhadora, objetifica e oprime. O assédio moral,

16. f

direção permanece indiferente às necessidades da categoria

tão antigo quanto o trabalho, é legitimado pelo sistema

17. f

e do conjunto da classe trabalhadora.

capitalista e reproduzido até hoje pelos patrões na ótica

18. f

Os trabalhadores em educação estão vivendo em

19. f

condições cada vez piores. Um retrocesso atrás do outro. É

20. f

hora do Congresso de nossa entidade identificar e combater

Hoje, a sociedade capitalista está em uma longa e

21. f

essa política conciliadora da atual direção e apontar uma

profunda crise, o que faz com que a opressão, a violência

22. f

mudança nos rumos da CNTE.

e a exploração aumentem, com perspectivas muito ruins.

da opressão. Este mal cruel atinge todos as categorias da
classe trabalhadora.

23. f

A CNTE precisa retomar seu papel de luta e de

Outros dados: a cada 2 minutos, uma mulher é espancada em

24. f

representação dos educadores. Para isso, precisamos

nosso país e a maioria dessas vítimas são mulheres negras;

25. f

construir uma nova alternativa de direção que tenha força

morrem 15 mulheres por dia; em 2012, mais de 50 mil

26.

e legitimidade para combater os ataques de Temer e seus

estupros foram registrados, sendo as mulheres lésbicas, trans

27. f

aliados. A CNTE também precisa cumprir o papel de unificar

e as travestis alvos de “estupros corretivos. A constatação

28. f

as lutas dos educadores juntamente com o movimento

que se faz frente esta realidade é que não somos protegidas

29. f

estudantil que tem protagonizado as lutas. A construção da

pelo poder público, de norte a sul do país, e que os serviços

30. f

greve geral deve ser uma das prioridades da confederação.

de proteção às mulheres vítimas de violência são muito

31. f

Uma nova direção na CNTE com uma postura autônoma

ruins e não atendem à enorme demanda.

32. f

e independente é imprescindível para que isso aconteça.

33. f

Dentro dos muros das escolas as trabalhadoras (es)
convivem cotidianamente com a violência, o assédio e todas

34.

POLÍTICAS PERMANENTES

as formas de opressão, combinadas com a exploração. É

35. f

Educadora, mulher trabalhadora

fundamental uma ampla campanha de combate à violência

36. f

Dois importantes acontecimentos em 2016

37. f

fomentaram as discussões sobre a luta pelo fim da violência

38. f

contra as mulheres no Brasil. A celebração dos 10 anos de

39. f

vigência da Lei Maria da Penha e a campanha pelo fim
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1. a emancipador sem aliar sustentabilidade e justiça social.

Precisamos congregar na luta sindical a pauta da

2. a Para atingir esse nível, precisamos radicalizar a democracia,

livre orientação sexual. Infelizmente, a nossa classe ainda

3. a respeitando os limites ambientais: com controle social dos

reproduz no dia a dia a ideologia burguesa – muitas vezes -

4. a processos produtivos e com matriz energética baseada nos

homofóbica quando comete atitudes de repulsa aos LGBTs.

5. a combustíveis fósseis. Sem estas premissas, não há como

Entendemos que o sindicalismo deve lutar pela emancipação

6. a manter um processo civilizatório sustentável no mundo

humana em todas suas esferas e que o debate referente à

7. a capitalista.

livre orientação sexual deve permear todos os espaços de

8. a

O lucro e a circulação de bens que o capitalismo

discussões, formações e de luta do nosso sindicato. Devemos

9. a propaga estão esgotando as fontes de energia do planeta

combater todos os tipos de opressão, sendo fundamental

10. a e trazendo consequências que colocam em risco a

aglutinarmos no conjunto da categoria informações sobre

11.

sobrevivência da humanidade. A demanda por água, por

o respeito e luta pelos direitos à livre orientação sexual.

12. a exemplo, conforme alerta da Organização das Nações

Neste sentido, reforçaremos a luta pela aprovação da PL

13. a Unidas (ONU), irá superar a oferta já a partir de 2030.

122/06, que criminaliza a homofobia, e pela garantia do

14. f

A recente crise hídrica que o Estado de SP passou é uma

princípio laico e republicano do Estado brasileiro nos

15. f

mostra da incompetência de governos para gerir os recursos

espaços públicos.

16. f

ambientais.

17. f

A crise ambiental não tem precedente, devendo ser

A luta pela inclusão responsável nas escolas públicas

18. f

combatida em âmbito local e mundial. Este processo tem

Inclusão é a luta pela inserção incondicional das

19. f

sido desolador para a vida terrestre. Convém dizer que a

pessoas com necessidades especiais nos espaços regulares

20. f

sustentabilidade do capitalismo tem efeitos catastróficos,

de convívio da sociedade. Desde 1990, quando ocorreu a

21. f

pois, para existir precisa consumir e esfoliar a vida.

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, há um

22. f

Concomitantemente, a existência é privatizada e tudo precisa

debate em curso sobre a urgência de eliminar barreiras pré-

23. f

se tornar mercadoria, transformando a biodiversidade.

concebidas e erradicar a educação segregada, estabelecendo

24. f

A tarefa dos trabalhadores não é só combater e resistir

25. f

ao capitalismo, mas, fundamentalmente, o de construir

Há uma preocupação “legal” em garantir o acesso

26.

uma outra forma de viver, de construir uma sociedade

à escola pública, matriculando todos os alunos com

27. f

ecossocialista. Ou estaremos fadados a parafrasear Rosa

necessidades especiais nas classes regulares. Porém, na

28. f

Luxemburgo: ecossocialismo ou barbárie.

grande maioria das escolas nos estados, temos convivido

29. f
30. f

uma política de educação inclusiva.

com a inclusão de “fachada”, isto é, sem o devido suporte
Livre orientação sexual: um debate necessário

pedagógico especializado. Para uma inclusão responsável,

31. f

Toda a forma de opressão é parte da exploração

32. f

capitalista, incluindo o preconceito contra os LGBTs

33. f

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros). A população

Muito mais do que um ideal, a CNTE lutar pelo fim

34.

LGBT, além de segregada, é exterminada em decorrência

da educação segregada e exigir dos governos uma política

35. f

de crimes de ódio. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia,

inclusiva na educação desde a infância.

36. f

a cada 27 horas ocorre um crime de homotransfobia no

37. f

país. Os/as LGBTs são excluídos/ as do convívio social e

38. f

familiar, das vivências escolares/acadêmicas, do mercado

39. f

de trabalho e da priorização das políticas públicas.
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Acreano Meneghello – CPERS POA

1. a

2. Organizar, de forma conjunta com os demais

2. a

trabalhadores, a denuncia a tentativa de

Fátima Magalhães – CPERS- POA

3. a

criminalização dos movimentos sociais, por

Régis Ethur – CPERS – POA

4. a

parte dos governos e das instituições burguesas,

Resplande de Sá – CPERS - POA

5. a

como o Judiciário e o Ministério Público;

Leda Gobby – CPERS – POA

6. a

3. Apoiar campanhas internacionais de

Bianca Damaceno – POA- RS

7. a

Jorge Nogueira – POA –POA- RS

solidariedade;

Newton Colombo – POA – POA- RS

8. a

4. Apoiar todas as formas de luta como: greves,

9. a

ocupações de escola, mobilizações pela reforma

Matheu Schneider- POA – RS

10. a

agrária, pelo direito à moradia, etc.

Ricardo Pereira – POA – RS

11.

5. Implementação do Piso Nacional nos Estados,

Larissa Grisa – POA- RS

12. a

rumo ao piso do Dieese para professores e

Edson Canabrro – POA - RS

13. a

funcionários

Cleusa Margarete Werner – Canoas- RS

14. f

6. Suspensão do pagamento da dívida externa e

Margareth Mattos De Francschi – Canoas - RS

15. f

auditoria

André Luis Machado Alves – Canoas – RS

16. f

7. Lutar Contra:

Danielle dos Santos Kroeeff – Canoas - RS

17. f

•

PL 257, que autoriza o governo a não realizar

Georgina Regina Ricardo dos Santos- Canoas – RS

concurso;

Giliane Kuhn da Rosa – Canoas- RS

PEC 241/55 que sucateia o serviço público por

Iara Beatriz Anziliero Nunes – Canoas – RS

20 anos;

Jorge Luiz Pimentel Furtado – Canoas – RS

18. f
19. f

•

20. f
21. f

•

Reforma da Previdência;

Kety Ellen Bellaver Jaines – Canoas- RS

22. f

•

Reforma Trabalhista que nada mais é a proposta

Maria Florestina da Silva Borges – Canoas – RS

23. f

do ACE - Acordo Coletivo Especial trazendo

Marina Lima Leal – Canoas – RS

24. f

novamente o debate do negociado sobre o

Pablo Henrique Silva dos Santos – Canoas - RS

25. f

legislado.

Flavio Roth – Caxias do Sul - RS

26.

•

Reforma do Ensino Médio MP 746

Bárbara Netto – Caxias do Sul- RS

27. f

•

Escola Sem Partido / lei da mordaça

Paula Pires – Gravataí - RS

28. f

•

A Meritocracia

Teresinha de Deos – Gravataí – RS

29. f

•

Cortes na educação e no serviço Público

Marco Sozo - Gravataí - RS

30. f

•

Privatizações

Siden do Amaral- São Leopoldo - RS

31. f

•

Privatização do ensino básico.

César Augusto do Nascimento Moura - São Leopoldo- RS

32. f

8. Organizar espaços de debate e mobilização

Miriam Andréa Vivi Kuhn – São Leopoldo- RS

33. f

em todos os sindicatos da base da CNTE na

Noé Machado de Oliveira – São Leopoldo – RS

34.

construção da Greve Geral;

Jaíne Hoppen – São Leopoldo- RS
Júlio César Pires de Jesus – São Leopoldo - RS

35. f
36. f

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

Paulo Renato Dapper – São Leopoldo- RS

37. f

Rejane de Oliveira - CPERS - POA

Guilherme Argenta – São Leopoldo - RS

38. f

Andréa Cezimbra - CPERS - POA

Daniela Spies – São Leopoldo – RS

39. f

Osmar Tonini – CPERS- POA

Orides Messias Maia de Souza – São Leopoldo – RS
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1. a Talita do Amaral Bueno – São Leopoldo – RS

Angelita Bolico Tormes – Três Passos - RS

2. a Elivane de Souza Fumagalli – São Leopoldo – RS

Maria Rosa Marquesin – Três Passos – RS

3. a Célio Juliano Trindade – São Leopoldo - RS

Alanna Grolli – Três Passos - RS

4. a Marizete Freitas K. da Silva – Guaíba – RS

Ivonete Kolinski – Três Passos - RS

5. a Daniela Peretti – Guaíba - RS

Tânia Schwab – Ijuí – RS

6. a Tânia Deszuta – Guaíba – RS

Eleones Oliveira – Santa Maria- RS

7. a Regina Lengler – Guaíba – RS

Janete Nasiniak – Santa Rosa- RS

8. a Hibraim Togeski – Guaíba- RS

Aládio Kotowski – Santa Rosa – RS

9. a Suzana Peretti – Guaíba - RS

Sadi Porto – Candelária - RS

10. a Robero Silva da Silva – Guaíba - RS

Beliza Stasinski – Encruzilhada do Sul – RS

11.

Gerson Yamim – Bagé - RS

Juride Aparecida Luz de Quadros- Guaíba - RS

12. a Adão carlos de Souza Nunes – Guaíba - RS

Graça Regina Leal – Bagé – RS

13. a Liana Corrêa Silveira – Guaíba – RS

Marlaci da Silva – Bagé – RS

14. f

Honorino Ferreira – Cachoeira do Sul – RS

Jane Ferreira Rodrigues – Bagé – RS

15. f

Albino Padilha da Silva – Cachoeira do Sul - RS

José Louis Rodrigues Sampaio – Santana do Livramento - RS

16. f

André Luís Ferreira Rossi- Passo Fundo – RS

Adriana De Leon – Santana do Livramento – RS

17. f

Ana Clélia Schneider Teixeira – Passo Fundo – RS

Oneider Vargas de Souza – Santana do Livramento

18. f

Rosane Teresinha Sturmer – Passo Fundo – RS

Mari Denisze de Vargas Pereira – Santana do Livramento - RS

19. f

Lauro Borges – Jaguarão- RS

Santa Valúzia Correa Fernandes – Santana do Livramento - RS

20. f

Enilson Pool – Rio Grande – Rio Grande – RS

Sandra Maria Peres dos Santos – Santana do Livramento - RS

21. f

Claudia Silva do Amaral – Rio Grande – RS

Paulo Roberto de Oliveira Conterato – Santana do Livramento - RS

22. f

Lúcia Beatriz Rosa – Santo Ângelo - RS

Marina Silveira Moreira – Santana do Livramento - RS

23. f

Marlene Stochero – Santo Ângelo – RS

Rosane Fernandes – Santana do Livramento - RS

24. f

Maria celeste Paiva – Santo Ângelo - RS

Lair Cardoso – Santana do Livramento - RS

25. f

Ana ramos – Santo Ângelo - RS

Neida Paulo Fontoura – Santana do Livramento - RS

26.

Nádia Turcato – Santo Ângelo - RS

Neida Tereza Mendes Pacheco – Santana do Livramento - RS

27. f

Tânia Gonçalves – Santo Ângelo - RS

Thiago Torbes – Santana do Livramento - RS

28. f

Ivanisse Posser – Santo Ângelo - RS

Sandra Beatriz Leal – Santana do Livramento - RS

29. f

Márcia Mascghio – Santo Ângelo - RS

Carmem Suzana Fernandes Sampaio – Santana do Livramento - RS

30. f

Ilida Matje – Santo Ângelo – RS

Rosele Rodrigues – Santana do Livramento - RS

31. f

Luis Rodrigues – Santo Ângelo – RS

Carmem Marques – Santana do Livramento - RS

32. f

Gislene Abreu – Santo Ângelo - RS

Zulma Soares Maciel – Santana do Livramento - RS

33. f

Nelci Stein Lutdke – Três Passos- RS

Maria da Graça Guedes Silveira – Santana do Livramento - RS

34.

José Lisandro dos Santos – Três Passos – RS

Maria Madalena da Conceição Nunes – Santana do Livramento

35. f

Alice Maria Sandri – Três Passos – RS

Rosa Maria Augustini Dotta – Alegrete - RS

36. f

Jones André Bartzen – Três Passos - RS

Aura Terezinha Fernandes Rodrigues – Alegrete – RS

37. f

Maria Teresinha Andreatta – Três Passos - RS

Rosane Grisa – Alegrete - RS

38. f

Célia Reichardt – Três Passos – RS

Ana Gladis Freitas – Alegrete - RS

39. f

Maria Milczarek – Três Passos – RS

Sione Maria Medeiros – Alegrete - RS
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1. a Paulo Ariosto Dutra- Alegrete - RS
2. a Danilo Gomes Souto – Alegrete - RS
3. a Maria Izete Pare Rhodes – Alegrete - RS
4. a Maria Ivonete Lisboa – Alegrete - RS
5. a Lizete Rodrigues Passamani – Alegrete - RS
6. a Cézar Reboca – Alegrete - RS
7. a Naema Nelcy dos Santos – Alegrete – RS
8. a Maria Elisabeth Maier dos Santos – Alegrete - RS
9. a Ariete Commis – Alegerte - RS
10. a Fidelcina Lançanova – Alegrete - RS
11.

Vera Lúcia Santos Agustini – Alegrete - RS

12. a Marcus Sodré – Santa Catarina
13. a Leandro José de Souza Duque - São Paulo
14. f

Bruno Raphael Santos - São Paulo

15. f

Eveline Guimarães Passos – São Paulo

16. f

Júlio Cesar Rodrigues Brasil – São Paulo

17. f

Celso Augusto Torrano – São Paulo

18. f

Alba Valéria Araújo – Itaquera – São Paulo

19. f

Magda Massaini – Osasco – São Paulo

20. f

Vera Lúcia Alves – Carapicuiba – São Paulo

21. f

Ederson Rodrigues Cordeiro – Osasco – São Paulo

22. f

Valter José de Souza – São Paulo

23. f

Fábio Valverde – Itaquera – São Paulo

24. f
25. f
26.
27. f
28. f
29. f
30. f
31. f
32. f
33. f
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f
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RESOLUÇÕES DA CAUSA OPERÁRIA
Educadores em luta contra o golpe

1. a
2. a
3. a

4. a CONJUNTURA

Câmara, invasão do Senado, ataque ao MST,

5. a Unificar educadores, demais trabalhadores e a

prisões e ameaças contra Lula e dirigentes da

6. a juventude contra o golpe e o governo golpista,

esquerda etc.), sindicalistas, setores da esquerda

7. a inimigo do ensino público

e até lideranças estudantis, adotaram a política

8. a

Até o começo de novembro, ocorreram em

equivocada de quererem usar o movimento

9. a

todo o País mais de 1.200 ocupações de escolas

como um instrumento de lobie (pressão) contra

10. a

e universidades públicas, em 19 Estados e no

as medidas (PEC, MP), sem apontar que esta

11.

Distrito Federal.

ofensiva e suas consequências draconianas

As ocupações e outras importantes mobilizações

contra todo o povo brasileiro só podem ser

13. a

realizadas por trabalhadores da Educação,

barradas por meio de uma luta geral, de uma

14. f

estudantes e pelos mais diversos setores

intensa luta política, da mobilização nas ruas, da

15. f

dos explorados e suas organizações de luta

greve geral e de todos os meios que sirvam para

16. f

expressaram uma crescente reação contra as

unir os explorados contra o golpe e efetivamente

17. f

medidas adotadas pelo governo golpista contra

derrotá-lo.

18. f

a Educação e o conjunto das condições de vida

19. f

do povo brasileiro, que se intensificaram após

a um certo isolamento e, muitas das vezes, até

20. f

a apresentação dos resultados das eleições

mesmo, ao predomínio da ideia de que esta

21. f

golpistas, em que a esquerda saiu amplamente

forma de luta isolada, desconectada de uma

22. f

derrotada.

luta geral seria até mesmo uma virtude. Em

Em muitas regiões – da mesma forma como

alguns casos, setores chegaram a defender a

24. f

se deu na luta contra o fechamento de escolas

idéia absurda (e comum à direita golpista) de

25. f

em São Paulo, no ano passado – pequenos

que o movimento deva ser apartidário (como

26.

grupos locais e a esquerda pequeno-burguesa,

querem com a “escola sem partido”) ou buscar

27. f

de um modo geral, procuram alimentar a ideia

um acordo com o governo golpista de Temer

28. f

de que essa luta pudesse ser vitoriosa apenas

e o reacionário congresso nacional, quando

29. f

com a multiplicação dessas ações locais, de

é notório que a chamada “reforma do ensino

30. f

forma isolada, sem uma ampla unidade dos

médio” – por exemplo – é apenas parte de toda

31. f

estudantes e dos trabalhadores e de suas

uma operação de destruição do ensino público,

32. f

organizações de luta. Como se fosse possível,

ao qual se acrescentarão outras medidas de

33. f

sem um enfrentamento geral contra o golpe,

destruição do ensino público (pesados cortes,

34.

derrotar o ataque golpista contra a Educação e

congelamentos dos gastos e salários, fechamento

35. f

os demais setores de interesse da população em

de escolas e universidades etc. etc.) e muitas

36. f

favor dos tubarões capitalistas.

outras mais contra os trabalhadores e a juventude

Diante da defensiva da esquerda frente ao

(entrega do petróleo e de toda a riqueza nacional,

38. f

avanço da operação golpista (derrota nas

privatizações, fim das aposentadorias etc.)

39. f

eleições, aprovações de medidas de ataque na

em uma situação de cassação dos direitos

12. a

23. f

37. f

•

•

•

•
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1. a

democráticos de todo o povo. Se o golpe triunfar

UBES, ANDES etc.) convoquem uma Plenária

2. a

e avançar no sentido de uma ditadura, todo o

Nacional de Luta da Educação contra o golpe

3. a

povo será submetido a uma situação de fome

e a destruição do ensino público para aprovar a

4. a

e miséria.

greve geral da Educação e a unificação com

Mais grave ainda é a política reacionária dos

todas as organizações dos trabalhadores contra

6. a

setores da esquerda que dizem que não se deve

a ditadura que avança contra os trabalhadores

7. a

misturar as coisas, que a luta é por melhorar a

e suas organizações.

8. a

Educação e não contra o golpe ou que até mesmo

9. a

defendem o golpe, dizendo que é tudo a mesma

significaria anular todo o processo fraudulento

10. a

coisa: o governo golpista atual e o governo

do impeachment, todas as conquistas, mesmo

11.

derrubado pelos golpistas etc. e até apoiam a

as mais elementares, estão ameaçadas, como

12. a

política da direita defendendo a prisão de Lula

as aposentadorias, férias, a estabilidade do

13. a

(como o PSTU) e a Lava Jato (como o Psol).

funcionalismo. O fortalecimento do governo

Para fazer vitoriosas essas mobilizações e outras

Temer ou de um novo governo golpista

15. f

mobilizações é preciso ampliá-las e generalizá-

saído de eleições fraudulentas representará o

16. f

las para todo o País, transformá-las em partes

fortalecimento da ofensiva da direita inimiga

17. f

uma luta geral, de estudantes e trabalhadores

do ensino público, da Educação, da direita pró-

18. f

contra o golpe, colocando em movimento toda

imperialista que quer entregar toda a riqueza

19. f

a classe trabalhadora, nas ruas e por meio da

nacional (petróleo, estatais etc.), impor 100%

20. f

greve geral. A luta atual deve servir também

de privatização e muito mais, amparado em

21. f

à educação política de milhões de jovens e

uma brutal cassação dos direitos democráticos

22. f

trabalhadores no sentido da necessidade de

da imensa maioria da população e da repressão

23. f

uma luta geral dos explorados contra o regime

às organizações dos explorados.

24. f

golpista que quer impor um retrocesso sem

25. f

precedentes, não apenas na Educação, mas

esquerda, contra as organizações de luta dos

26.

no conjunto das condições de vida da imensa

explorados e contra todo o povo (como se vê

27. f

maioria do povo brasileiro.

nos ataques do governo golpista de Alckmin

Para isto, uma tarefa é a construção em cada

contra os sindicatos, o MST, os partidos de

29. f

escola e universidade de um comitê de luta contra

esquerda etc.).

30. f

golpe e contra a prisão do ex-presidente Lula.

31. f

Outra questão central é superar o sectarismo

de nossa categoria) estão entre as primeiras e

32. f

dos que defendem o isolamento das ocupações.

maiores vítimas do governo golpista e precisam,

33. f

Que as organizações de luta dos educadores e

por isso mesmo, e pela enorme influência

34.

estudantes convoquem assembleias unificadas,

política que podem ter junto a outros setores

35. f

plenários, atos e outras iniciativas que sirvam

dos explorados (milhões de estudantes, país de

36. f

como unificação e ampliação da mobilização

alunos etc.), desempenhar, mais uma vez, um

37. f

em uma perspectiva revolucionária.

papel destacado na luta contra o golpe, que é

Um passo decisivo nesta etapa é que que as

condição essencial para impedir um violento

organizações nacionais (CUT, UNE, CNTE,

retrocesso nas condições de vida de nossa

5. a

•

14. f

•

28. f

•

38. f

•

39. f
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1. a

categoria e da imensa maioria do povo e para

ministro golpista da Educação, Mendonça Filho

2. a

avançar na conquista de nossas reivindicações.

(DEM), recebeu em seu gabinete o ator pornô

Não há outro caminho para derrotar o golpe

Alexandre Frota, juntamente com dirigentes do

4. a

e a ditadura que a direita quer impor contra o

grupo Revoltados Online.

5. a

povo a não ser o da mobilização nas ruas. Ao

6. a

contrário da política de submissão ao processo

Lauro Jardim, anunciou o encontro como sendo

7. a

golpista e da política divisionista e reacionária

a reunião de Mendonça com “um dos mais

8. a

dos setores que defendem novas eleições para

importantes nomes da educação e da cultura

9. a

tentar obter supostos dividendos eleitorais às

brasileiras” .

10. a

custas do retrocesso do PT, é preciso que nos

11.

apoiemos na imensa impopularidade do governo

futuro”, o próprio presidente golpista, Michel

12. a

golpista e na disposição crescente da luta contra

Temer (PMDB), propõe o fim da desvinculação

13. a

suas propostas para unificar os trabalhadores

de receitas para a Educação e Saúde, o que

14. f

e levantar a maior onda de mobilizações dos

significaria que estes setores não teriam sequer

15. f

explorados do País para derrotar o golpe,

verbas (já bastantes reduzidas) asseguradas à

16. f

barrar a ofensiva contra as condições de vida

manutenção de seus custos essenciais.

17. f

da maioria do povo e avançar na conquista das

18. f

nossas reivindicações.

(PSDB) e outros governos inimigos do ensino

Uma arma fundamental nesta luta é a unificação

público: de fechar escolas e demitir milhares de

20. f

dos trabalhadores por meio da GREVE

professores para “cortar gastos”.

21. f

GERAL, que não pode ser apenas um um dia

22. f

de paralisações ou atos artificiais.

defensores do ensino pago, dos lucros dos

É preciso que nos apoiemos nas tendências à

tubarões capitalistas da Educação. Tem como

24. f

mobilização presentes em setores-chave da classe

ministro José Serra (PSDB), que defende o fim

25. f

trabalhadora, como metalúrgicos, petroleiros,

do monopólio da Petrobrás na exploração do

26.

bancários, professores, correios, servidores

pré-sal e que impôs em SP a famigerada política

27. f

públicos em geral, para impor a derrota do

de “mérito”, na qual os educadores perderam o

28. f

golpe, o que primeiramente significaria a volta

direito à reposição de suas perdas salariais e já

29. f

do governo eleito.

encaram mais de 10 anos sem reajustes salariais
(em 22 de governos tucanos) etc.

3. a

19. f

23. f

•

•

•

•

•

•

•

Ironicamente, o jornalista do jornal O Globo,

No seu pseudoprograma, “Uma ponte para o

É a mesma política antieducação de Alckmin

O governo golpista está formado pelos

30. f

•

Fora Temer e todos os golpistas!

31. f

•

Abaixo o golpe de “novas eleições”!

32. f

•

Derrotar o golpe nas ruas. Unificar os

ser a pior das ameaças contra o ensino público

trabalhadores na Greve Geral!

e contra todos os direitos do povo brasileiro.

33. f

•

34.

O “intelecto” de Frota, portanto, está longe de

Que um boçal como ele e seus “conselhos” ao

35. f

POLITICA EDUCACIONAL

ministro golpista da Educação ganhem destaque

36. f

Fora os golpistas do mec e de todo o governo. Abaixo

no noticiário da venal imprensa burguesa,

37. f

o “escola sem partido”, projeto dos que querem o

de certa forma, serve para ocultar os planos

38. f

“país sem escola”

macabros de destruição do ensino público dos

39. f

•

•

Mal havia assumido o cargo e o
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•

Não ao Estatuto do Nascituro.

1. a

que precisam ser derrotados pela mobilização

2. a

dos professores, da juventude e de todos os

3. a

explorados brasileiros.

PLANO DE LUTAS

Fora o governo de Frota, Bolsonaro, Cunha,

1 – POR UMA CAMPANHA NACIONAL:

•

4. a

Serra, Temer e todos os golpistas!

5. a
•

6. a

ABAIXO O GOLPE, CUMPRIMENTO DA

Às ruas para derrotar o governo e defender

META 17 DO PNE

7. a

o ensino público e todos os interesses dos

8. a

trabalhadores e da juventude.

PROFESSORES PARA UM MÁXIMO DE 30H

Não ao projeto “Escola sem partido”. Abaixo

SEMANAIS

•

9. a

a censura e a ditadura nas escolas.

10. a

PISO SALARIAL DE R$ 5 MIL PARA OS

•

A tarefa é impulsionar as tendências de luta que

11.

se verificaram nas ocupações das escolas, no

12. a POLÍTICAS PERMANENTES

Dia Nacional de Greve e Paralisações (11 de

13. a Em defesa das reivindicações das mulheres

novembro) e outras mobilizações; ampliá-las,

14. f

Priorizar a luta em defesa dos direitos das

fortalecê-las e armar a categoria para a luta

15. f

mulheres, contra a ofensiva reacionária e

consequente por nossas reivindicações através

16. f

machista da direita.

de uma GREVE NACIONAL POR TEMPO

Em uma categoria como a nossa, com ampla

INDETERMINADO COM OCUPAÇÃO

18. f

maioria de mulheres, as reivindicações das

DAS ESCOLAS e não se limitar a uma greve

19. f

professoras foram praticamente abandonadas

protocolar no primeiro semestre como ocorreu

20. f

pela burocracia sindical, não havendo nenhuma

nos últimos anos.

21. f

campanha real em favor do fim das limitações ao

22. f

atendimento médico e em defesa da estabilidade

verdadeira unificação da mobilização em nível

23. f

no emprego com o fim da divisão da categoria.

nacional, com a realização de um CONGRESSO

É preciso por fim a esta situação, por meio de

DE BASES DOS TRABALHADORES DA

25. f

campanhas nacionais em favor de reivindicações

EDUCAÇÃO com milhares de delegados (que

26.

fundamentais para as mulheres, tais como:

não se limite às direções sindicais) para aprovar

Obrigatoriedade da instalação de creches

uma mobilização nacional contra o golpe e a

28. f

para todos os filhos de professoras e

destruição do ensino público.

29. f

professores (ou pagamento de adicional

30. f

suficiente para o pagamento de mensalidades

por meio de uma Pauta de Reivindicações

31. f

em pré-escolas privadas enquanto as crianças

e Mobilização que una, de fato, todos os

32. f

não forem atendidas devidamente pelo Estado).

trabalhadores, incluindo os setores “menos mal

Contra a criminalização do aborto. Liberdade

remunerados” e que vivem em cidades com um

34.

de decisão para as mulheres e sua realização

alto custo de vida e com maior capacidade de

35. f

pela rede pública em condições adequadas.

mobilização e repercussão nacional.

•

17. f

•

24. f

•

•

27. f

•

33. f

•

36. f

Licença-gestante de um ano para todas as

•

•

•

É preciso tomar ações efetivas para uma

A verdadeira unificação da categoria só é possível

É preciso defender o Piso Nacional (que a direita

37. f

educadoras, garantindo condições de atenção

golpista quer reduzir e eliminar). Policiais e

38. f

adequadas aos filhos nos primeiros momentos

outros integrantes dos órgãos de repressão do

39. f

de vida.

Estado reivindicam piso da ordem de R$ 5 mil;
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ASSINAM ESTAS CONTRIBUIÇÕES:

1. a

para ter “mais médicos”, o governo federal

2. a

fixou vencimentos de R$ 10 mil, mais ajudas de

Educadores em Luta - Trabalhadores da Educação

3. a

custos. De forma alguma podemos aceitar e –

da Corrente Sindical Nacional Causa Operária; Antonio

4. a

pior ainda – reivindicar vencimentos inferiores a

Carlos Silva - Professor Matemática - APEOESP-Oposição;

5. a

R$ 5 mil para os professores e R$ 3,5 mil (valor

Thelma Maria - Pedagoga - Brasília - Sinpro-DF-Oposição;

6. a

que hoje deveria ser o salário mínimo, de acordo

Maria de Lourdes Melo - Teresina-PI - Sinte-Oposição;

7. a

com o que estabelece a Constituição) para todos

Luiz Felipe Hirtz Guerra - Rio de Janeiro-RJ - Sepe-RJ-

8. a

os funcionários da Educação.

Oposição; Lilian Miranda - APEOESP-Oposição; Marina
Madeira - APEOESP-Oposição; Ingrid Mariana Alves

9. a
10. a
11.

2 – REDUÇÃO DA JORNADA JÁ: MÁXIMO

Barros - Valparaíso/GO; Vinícius Costa- APEOESPOposição; Flávia Prates - APEOESP-Oposição (Membros

DE 30 HORAS SEMANAIS
Implementação imediata da Jornada máxima 26h/

da Coordenação Nacional de Educadores em Luta); Heitor

13. a aula semanais. Imediato cumprimento da Lei 11.738 que

Cláudio L. Silva - São Paulo-SP - APEOESP; João

14. f

Evangelista - São Paulo -SP, Sinpeem-Oposição, Giovanni

12. a

estabelece 1/3 da jornada em atividades extraclasse.

Biondi Neto - São Paulo-APEOESP, Ednilson Cesaretti

15. f
16. f

3 – REPOSIÇÃO INTEGRAL DAS PERDAS

- São Paulo/SP- SINPRO-OPOSIÇÃO; Leopoldo Júnior

17. f

SALARIAIS

- Boa Vista;RR - Sinter; e os demais educadores abaixo,

18. f

•

Salário Igual para Trabalho Igual. Não ao fim da

filiados às entidades dos trabalhadores da Educação de suas

19. f

isonomia salarial. Abaixo a política de bônus,

regiões e categoria (que omitimos por questão de espaço):

20. f

reajustes diferenciados, etc.

Alan Kardec Cardoso . Manaus-AM; Daniel M. Almeida

Aposentadoria Integral, igual aos salários da

- Goiânia/GO; Elton Oliveira- Bayeux/Paraíba; Roque

ativa.

Pinto- Ilhéus / BA, Willian Gama – Recife/PE, Abílio César

Pagamento aos aposentados de todos os direitos

Bortoleto; Piracicaba/SP; Adriano Marchiori Piracicaba/

garantidos aos professores da ativa.

SP; AindaJamal - Assis/SP; Alan Kardec Gomes Cardoso

21. f

•

22. f
23. f

•

24. f

Manaus-AM; Aldaires - Samambaia/DF; Aldenora Maria

25. f
26.
27. f
28. f

4 – REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS
POR SALA DE AULA
•

29. f
30. f

•

N. Ribeiro Brasília/DF; Alessandra Blumen Ceregatto
Piracicaba/SP; Alessandro Lama São Paulo/SP; Alex

Máximo de 25 alunos por sala de aula no Ensino

Ricardo Bombarda Taquaritinga/SP; Aline Montanari

Médio e no II Ciclo do EF.

Araraquara/SP; Ana Aralc Oliveira Brasília/DF; Ana

Máximo de 15 alunos no I Ciclo do EF.

Carolina Seixas Brasília/DF; Ana Helena Peixoto Boischio
São Vicente/SP; Ana Lúcia Muller Cascadan - Piracicaba/

31. f
32. f

5 – FIM DA ESCRAVIDÃO DOS PROFESSORES

SP; Ana Luiza Vivacqua Brasília/DF; Ana Walderez Crisdrin

33. f

TEMPORÁRIOS E DE TODOS OS EDUCADORES

Chaves São Vicente/SP; Anahi Lima Galvão de Oliveira

34.

•

35. f
36. f

•

37. f
38. f
39. f

•

Salários e direitos iguais para todos os

- Piracicaba/SP; Anamaria Cardoso da Silva Ibiassucê/BA;

professores.

Andrea de Borba Zundt Assis/SP; Andrea Lacerda; Juiz de

Estabilidade para todos os professores e

Fora/MG; Andrea Ramos Silva - Tarumã/SP; Ângela

funcionários.

Mameda; Antônio Vieira Marques Ceilandia/DF; Aparecida

Fim de todas as terceirizações (funcionários e

Viana General Salgado/SP; Aparecida Viana - General

outros).

Salgado/SP; Arary Lima Galvão de Oliveira; Piracicaba/
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1. a SP; Ariadina MAria L. Ribeiro Brazlândia/DF; Arthur

Aparecida Cardoso Silva Planaltina/DF; Harles Lima -

2. a Daltin Carrega; Botucatu/SP; Astharuth Maria L. Ribeiro

Jaboatão-PE; Heitor Costa - Assis/SP; Iberê Marti; ilsara

3. a Taguatinga/DF; Banny Loughini Vieira Assis/SP; Breno

Alves da Silva Itanhomi, MG; Iracy Cleide Da Silva -

4. a Abrantes R. de Oliveira Samambaia/DF; Caio Tulio dos

Roraima/ RR; Isaac Vieira da Silva São Paulo/SP; Ivani

5. a Santos Souza - Mauá/SP; Cassia Maria Couto Itaocara/RJ;

Ananias Botelho Venturin Marília/SP; Iza Haim - Santos/

6. a Célia Simões de Almeida Guarujá/SP; Celson Junior Pfister

SP; Izaac da Silva Maringa/PR; João Amorin Costa Neto

7. a - Limeira/SP; Cesar Marcos Vieira Ubatuba/SP; Christian

Taguatinga/DF; João Gilberto Salinas - Araraquara/SP;

8. a Flavio Brasília/DF; Christian Theodore do Nascimento -

Jocelinilton Gomes - Jaboatão dos Guararapes/PE; Josafá

9. a Riacho Fundo/DF; Cícero Fernandes - Marília/SP; Cícero

Dantas Filho Araraquara/SP; José Eustáquio Abadia

10. a Fernandes Marília/SP; Claudia Samambaia/DF; Claudia

Taguatinga/DF; José Hélio da Silva Tupã/SP; José Hélio

11.

Cristina T. Guimarães - Taguatinga/DF; Claudia Ferreira

da Silva Parapuã,SP; José Luiz Briones - São Vicente/SP;

12. a Caetés/PE; Claudia Rodriques dos Santos - Samambaia/

José Mário Caputo Piracicaba/SP; Juliane Toniolo; Jundiai/

13. a DF; Claudia Rosa Santa Maria dos Sul/RS; Cláudio

SP; Júlio Cesar Ferreira Campos - Gama/DF; Julio

14. f

Emanuel Simões De Almeida Santos/SP; Claudio R. Vieira

Gonçalves Rio de Janeiro/RJ; Karina da Silva Santos -

15. f

- Assis/SP; Clécia Rodrigues de Souza - Santa Maria/DF;

Piracicaba/SP; Larissa Machado Leonetti - Assis/SP; Lays

16. f

Daiana Aparecida Corrêa Piracicaba/SP; Daniel Carvalho

Colina - Piracicaba/SP; Leandro Siqueira - Bebedouro/SP;

17. f

Nhani - São José do Rio Preto/SP; Daniel M Almeida -

Leonardo Pescinelli Martins São Paulo/SP; Lidia Lopes

18. f

Goiânia/GO; Daniela P. C. Vieira - Brasília/DF; David Horn

Ozório - Rio de Janeiro/RJ; Lidiane Viana Tarumã/SP;

19. f

Pureza Samambaia/DF; Débora Campos Piracicaba/SP;

Lilian Hidalgo; Hortolândia/SP; Litiane M. da Silva;

20. f

Debora Felipe - Brasília/DF; Denise Maria Schitt Brasília/

Brasília/DF; Lívia Sampaio Leite Pompéia/SP; Lucas

21. f

DF; Denise Soares Brasília/DF; Diana Maiara - Tabatinga/

Andreto - Santa Fé do Sul/SP; Lucas Michel dos Santos -

22. f

SP; Dimas Caetano Nascimento - Batatais/SP; Dirceu

Araraquara/SP; Lucas Michel dos Santos Araraquara/SP;

23. f

Evaldo Pereira dos Santos Assis/SP; Edinaldo Oliveira

Lucas Silva Assis/SP; Lúcia Maria de Oliveira Santos

24. f

Souza Salvador/BA; Ednael Morais de Oliveira - Riacho

Paranoá/DF; Luciana Alves Brasília/DF; Luiz C. C. de

25. f

Fundo/DF; Ednei Bezerra Pimentel Santa Maria/DF; Edson

Jesus Ceilandia/DF; Luiz Felipe Hirtz Guerra; Rio de

26.

Brito Americana/SP; Edson Spressola Junior - Ribeirão

Janeiro/RJ; Luiz Fernando Scarcella Assis/SP; Luiz Oscar

27. f

Preto/SP; Elielton de Oliveira - Assis/SP; Eliete Rodriques

de Souza Jr Assis/SP; Marcel Ducatti Colpas Piracicaba/

28. f

Gonçalves Riacho Fundo/DF; Elisabeth Spinelli de Oliveira

SP; Marcela Aparecida Colombo Marília/SP; Marcelo

29. f

FFCLRP-USP; Elmer Rocha Pauline - Brasília/DF; Elton

Omena São Vicente/SP; Marcilea Machado - Juiz de Fora,/

30. f

Oliveira Bayeux/Paraíba; Érika de Souza Zanata Araraquara/

MG; Márcio Firth; Brasília/DF; Marcus Vinicius de Souza;

31. f

SP; Evaldo José Rodrigues Procópio Taguatinga/DF;

Marília/SP; Margo Chaves; Itapeva/SP; Maria Cecília dos

32. f

Everton Donisete B. de Morais - Samambaia/DF; Fabiana

Santos - Assis/SP; Maria Deveru Zundt - Paraguaçu/SP;

33. f

Miranda - Araraquara/SP; Fabio Biagini Ubatuba/SP; Felipe

Maria do Socorro C. S. Madeira; Brasília/DF; Maria Elisa

34.

Roldão - Limeira/SP; Felipe Sgot Padovês - Araçatuba/SP;

Roberto - São Paulo/SP; Maria Elisa Roberto São Paulo/

35. f

Fernando Spindola P. da Silva Samambaia/DF; Francivaldo

SP; Maria Gomes Souza - São Paulo/SP; Maria José O. M.

36. f

G Silva Xique-Xique/BA; Gabriel Quesada Zamberlan

Pinto Santa Maria/DF; Maria Núbia Ribeiro - Taguatinga/

37. f

Assis/SP; Gean Evagelista Andorinha/BA; Geraldo Magela

DF; Mariângela de Oliveira Tarosso Batista - São Paulo/

38. f

Jr. Assis/SP; Graziell Maria de Oliveira; São Paulo/SP;

SP; Marielem Barbosa Pin Cabrini - Araraquara/SP; Marílha

39. f

Gustavo de Azevedo Porto Santa Maria/DF; Hanete

Vieira Marques Ceilandia/DF; Marize Montez - São Vicente/
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1. a SP; Martinho Fernandes - Petrópolis/RJ; Matheus Ferreira

RJ; Yedo Cruz Assis/SP; Luiz Carlos de Alencar Ribeiro

2. a de Oliveira Marília/SP; Mayara Gregoracci - Araraquara/

- Valparaíso/GO; Natália Virgínia De Oliveira Valparaíso/

3. a SP; Melina Rissardi; Rio de Janeiro/RJ; Messias Gemiciano

GO; Bruna Antunes Lourenço Valparaíso/GO; Jean Carlos

4. a Ischida Piracicaba/SP; Mikaelton Carantino Caucáia/CE;

Pereira Salgado Valparaíso/GO; Dianna Cristina Ferreira

5. a Miriam Borba; Brasileira/PI; Naige N. Reis Gonçalves - São

Lima Valparaíso/GO; Álisson Costa Rocha Ceilândia/DF.

6. a Paulo/SP; Nardeli de Souza Pimenta Samambaia/DF;

Luiz Carlos de Alencar Ribeiro - Valparaíso/GO; Natália

7. a Nelson Moreira Sobrinho; Ceilândia/DF; Noeli Talebi São

Viginia de Oliveira - História - Valparaíso/GO; Bruna

8. a Paulo/SP; Noemi Moraes - Uberlândia/MG; Orides Geriatti

Antunes Lourenço - Geografia - Valparaíso/GO; Jean Carlos

9. a Cândido Mota/SP; Pablo Henrique Scherrer Cândido Mota/

Pereira Salgado - Ciências - Valparaíso/GO; Mariana Alves

10. a SP; Patricia Plens - Itapetininga/SP; Patrícia Damiana de

Barros - Português - Valparaíso/GO; Dianna Cristina

11.

Oliveira Pereira Soares Américo Brasiliense/SP; Paulo

Ferreira Lima - Português - Valparaíso/GO; Gislaine Raquel

12. a Angelo Assis/SP; Paulo Leme São Paulo/SP; Pedro L. P

Morais - História fundamental II - Valparaíso/GO; Gleibe

13. a Pereira - Assis/SP; Pedro Ramos; UNESP; Raphael Augusto

Dantas dos Santos - Geografia - Valparaíso/GO.

14. f

Fresnedas Araraquara/SP; Rayane Aline E. de Carvalho

15. f

Recanto da Emas/DF; Regina Maria Madeira Andrade

16. f

Brasília/DF; Renan Negri Piracicaba/SP; Renato

17. f

Remanaschi Cabrini Araraquara/SP; Ricardo Emanuel

18. f

Oliveira Penteado - Araraquara/SP; Ricardo Martins

19. f

Unicamp; Rita de Cassia C. F. Pacheco - Brasília/DF;

20. f

Rodolfo Galvão de Oliveira - Piracicaba/SP; Roque Pinto

21. f

- Ilhéus/BA; Roseli Moraes Batista São Paulo/SP; Rosemara

22. f

Alonso Selan; São Paulo/SP; Rosemary H. Toriger

23. f

Paraguaçu/SP; Rosenes Luzia de Souza - Assis/SP; Rosilda

24. f

Alexandre Ramalho Ceilândia/DF; Rosilene Ribeiro Rosa

25. f

Brasília/DF; Samira Luz - Rio de Janeiro/RJ; Sebastião

26.

Donizete Santarrona Brasília/DF; Sebastião Radax –

27. f

Geografia Catanduva/SP; Silvana - Paranoá/DF; Solange

28. f

Guedes - Taiaçu/SP; Sônia Maria Alegre - Limeira/SP;

29. f

Stephane Batsta da Rocha; Ceilandia/DF; Tânia -

30. f

Samambaia/DF; Tatiane de Morais C. Araújo Santa Maria/

31. f

DF; Teresa Christina R. Pereira Itapuã/DF; Thaís de Araújo

32. f

Jácomo Brasília/DF; Thelma Maria da Silva; Brasília/DF;

33. f

Tiago da Silva Rinópolis/SP; Ulisses Mendes Coelho Assis/

34.

SP; Valdina Sala de Oliveira Marília, SP; Verônica S.

35. f

Pinheiro Brasília/DF; Vilsara Alves da Silva Itanhomi/MG;

36. f

Vitor Andrade; Viviane Teixeira Campos - Samambaia/DF;

37. f

Wagner Sabino Tarumã/SP; Wânia Maria Ribeiro Martins

38. f

- Gama/DF; Washington Quintiliano Vale do Ribeira/SP;

39. f

William Gama; Recife/PE; Wolney Malafaia Rio de Janeiro/
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RESOLUÇÕES DA CUT SOCIALISTA DEMOCRÁTICA - CSD
Construindo a CNTE de luta e socialista

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

Brexit é uma resposta do cidadão(ã) comum daqueles países

5. a

a situação econômica de ameaça os empregos e salários.

Desde 2008 o capitalismo vive uma crise estrutural

6. a que tem atingido de forma mais contundente os países

Talvez seja este mesmo sentimento que fez com que

7. a emergentes, cuja economia está baseada na financeirização

os(as) americanos(as) escolhessem Trump para governar

8. a internacional e na venda de commodities. Os Estados

os Estados Unidos nos próximos anos. Milionário e ícone

9. a nacionais perdem seu poder de controle das políticas

da indústria de entretenimento, Trump apoiou-se em um

10. a macroeconômicas. Grandes empresas transnacionais

discurso tão polêmico quanto conservador – machista,

11.

é que determinam e regulam a economia mundial.

xenófobo, racista e homofóbico, mas acima de tudo,

12. a Megacorporações controlam as operações financeiras

protecionista – para ganhar as eleições nos Estados Unidos.

13. a envolvendo a produção e a venda de mercadorias e serviços

No bojo da produção das desigualdades, os conflitos

14. f

em todo mundo. Os especuladores mundiais movimentam

internos que em sua maioria se dá pela ação imperialista de

15. f

por dia U$ 3,5 trilhões, valor superior a 40 vezes ao valor

países como os Estados Unidos, em especial pelo controle

16. f

monetário das transações de bens e serviços mundial.

de fontes energéticas de muitos destes países, tem gerado

17. f

Esta alta financeirização mundial e concentração

um contingente de imigrantes que se arriscam atravessando

18. f

econômica produz ainda mais desigualdade entre os países.

países e oceanos para chegarem ao continente europeu e

19. f

Países que passaram ou passam por recessão econômica,

americano, criando um sério problema social e humanitário.

20. f

como foi o caso dos europeus e tem sido o caso do Brasil,

Na fronteira entre Jordânia e Síria um enorme acampamento

21. f

tem optado por criar mais recessão com forte ajuste fiscal e

com cerca de 12 quilômetros quadrados abriga mais 120 mil

22. f

controle das contas públicas, receituário neoliberal imposto

sírios(as) que se refugiam da guerra. No mar mediterrâneo,

23. f

pelas agências financiadoras internacionais e pelo próprio

além de sírios, também os africanos se arriscam para chegar

24. f

mercado especulativo. Na dependência das agências de

em terras europeias. A morte do menino sírio-curdo Aylan

25. f

risco, governos e os formuladores das políticas econômicas

Kurdi, cuja foto do corpo numa praia correu o mundo, não

26.

destes países não se constrangem em produzir desemprego,

foi suficiente para sensibilizar os governos para gravíssima

27. f

baixos salários, cortes na previdência e nos serviços de

situação dos refugiados(as). Ao contrário, muitos governos

28. f

assistência social, de saúde e educação, retirada de direitos

continuam adotando medidas xenófobas como a construção

29. f

trabalhistas como férias e aumento de jornada, entre outros

de grandes muros e campos de refugiados. No Oriente

30. f

mecanismos liberais flexibilizadores adotados para que os

médio a política israelense mantêm o povo palestino em

31. f

empresários se sintam à vontade para investir e especular

cárcere, limitando-o a faixa de Gaza que ano após ano é

32. f

ainda mais nestes países.

reduzido de tamanho, conforme as vontades imperialistas

33. f

O resultado é a precarização em todo o mundo da

do governo de Israel.

34.

mão de obra e que alimentam desigualdades internas nestes

A América Latina e Caribe sofrem com a política

35. f

países. A população da Europa e os Estados Unidos vem os

externa estadunidense. Governo legitimamente eleitos são

36. f

estrangeiros como aqueles(as) que lhes roubarão o emprego.

depostos por golpes parlamentares. Honduras, Paraguai e

37. f

Não por menos que cresce nesses países a xenofobia e são

Brasil são exemplos de golpes. A política norte-americana

38. f

adotadas medidas de repatriação de estrangeiros ilegais. A

busca desestabilizar internamente os países, criando o caos

39. f

recente escolha da população do Reino Unido pela saída do

e assim ter as condições sociais para o golpe, como são os
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1. a casos do Equador e Venezuela.
2. a

Em relação a organização dos(as) trabalhadores(as)

A ameaça que até então era física se trava também

nos diferentes movimentos sindicais e sociais, percebe-

3. a através das redes de computadores a partir de um sofisticado

se a ausência de manifestações mais contundentes. Os

4. a sistema de espionagem. Governos e empresas são atacadas

movimentos mais importantes deste último período foram

5. a pelo crime cibernético. O escândalo wekeleaks mostrou ao

os occupy, mas que, tratam ou de pautas muito específicas

6. a mundo como funciona a política de espionagem ancoradas

ou de pautas difusas e diversas, a não ser a crítica ao capital,

7. a por agências militares estadunidenses ou através de

contudo não se configuram como lutas permanentes e nem

8. a empresas privadas, como Kroll Associates. Governos da

apresentam uma perspectiva de organicidade, unidade e

9. a França, Alemanha e Brasil foram alguns dos espionados.

totalidade com as lutas históricas contra o capital.

10. a A Petrobras, estatal brasileira, também sofreu ação de
11.

espionagem.

Faz-se importante, dado o cenário do capitalismo
atual, repensar nossas organizações sociais e sindicais,

Outra ameaça está na forma como agem os think

para que sejam contumazes no enfrentamento à ascensão

13. a tanks, grupos conservadores que atuam na produção da

dos projetos neoliberais no mundo. Movimentos golpistas

14. f

ideologia conservadora, com vistas a influenciar pessoas

e conservadores ganham força no mundo afora. Os

15. f

e governos. Dois destes grupos são os “Neocon” e “Tea

movimentos organizados da América Latina, região que

16. f

Party” que se utilizam de fundações e ong's para propagar

viveu períodos de governos progressistas e que promoveram

17. f

o pensamento conservador. Fundações internacionais como

mudanças sociais importantíssimas, vêm com apreensão

18. f

a Atlas e a Ford ou nacionais como Instituto Mises e

a instauração de governos conservadores, com pautas

19. f

Millenium no Brasil, destinam recursos para formação

“bomba” que destroem o edifício dos direitos trabalhistas

20. f

de lideranças liberais. O MBL(Movimento Brasil Livre)

e sociais que foi construído pela classe trabalhadora à duras

21. f

é um típico exemplo de um grupo radical de direita

penas. Alguns destes governos chegam ao poder através de

22. f

cujas lideranças foram formadas e financiadas na lógica

golpes parlamentares.

23. f

conservadora do think tanks. Este grupo esteve à frente nas

A crise do capitalismo precariza diretamente as

24. f

manifestações contrárias ao governo Dilma e em apoio ao

relações de trabalho, afetando a classe trabalhadora como

25. f

golpe parlamentar. Muitos(as) dos que participam destes

um todo, retirando-lhes direitos e gerando desemprego, em

26.

grupos pedem a volta do regime militar e se fazem presentes

que os(as) mais jovens e menos instruídos(as) são os(as)

27. f

no interior da Igrejas evangélicas e cristãs tradicionais,

mais afetados, causando ainda mais miséria e desigualdade

28. f

quando não ocupam cargos de relevância no interior destas

social. O capital além de roubar-lhes a esperança de uma

29. f

mesmas organizações. Estão na velha e nova mídia e são

vida melhor rouba-lhes a própria vida, dadas as condições

30. f

responsáveis por fomentar o ódio e a criminalização dos

subumanas que muitos trabalhadores(as) são obrigados(as)

31. f

movimentos sociais, sindicais e partidos de esquerda.

a se sujeitar com sobrecarga laboral e baixos salários,

12. a

32. f

Organizações comerciais internacionais como os

33. f

BRICs e a UNASUL não terão a mesma relevância que

Mais do que nunca faz-se necessário a união dos(as)

34.

tiveram na última década durante os governos progressistas

trabalhadores(as) em torno de um projeto socialista que

35. f

no Brasil. Ao contrário, o atual Ministro das Relações

rompa com a lógica capitalista da mais valia e da propriedade

36. f

Exteriores, José Serra, não é de hoje que privilegia os

privada. Surgem daí a importância das centrais de

37. f

interesses dos Estados Unidos e que portanto, já está em

trabalhadores(as) internacionais como a CSI (Confederação

38. f

curso um realinhamento da política externa brasileira aos

Sindical Internacional) e CSA (Confederação Sindical das

39. f

interesses imperialistas estado-unidenses.

Américas), alinhadas na luta contra o imperialismo e que
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1. a fazem a defesa da classe trabalhadora, contrapondo-se à

ofensiva da direita com a conjunção do elitismo judiciário

2. a nefasta lógica do capital.

e do estado de exceção criado em torno da Operação Lava

3. a

Para tanto, há de se construir uma ação regional no

Jato, com a cumplicidade da mídia monopolizada que

4. a continente que organize a luta para que possamos enfrentar

tudo justifica como medidas necessárias para combater a

5. a o Capital e seus ataques.

corrupção e retirar o país da crise que o paralisa. A ofensiva

6. a

Após a derrubada da ALCA, os movimentos se

da direita, o golpe sofrido pela Presidenta Dilma e a recente

7. a dispersaram, e a hora, então, tem de ser de reaglutinação

derrota eleitoral não ocorreram apenas pela capacidade

8. a de forças.

de articulação e mobilização dos partidos neoliberais e

9. a

A América Latina segue sendo a única opção, desde

conservadores, mas, também pelos encaminhamentos feitos

10. a que organizada e mobilizada, para derrotar a Direita que se

pelo governo após a vitória eleitoral apertada e difícil de

11.

2014.

rearticula com força, ameaçando com a lógica e tentáculos

12. a neoliberais toda a classe trabalhadora.

A Operação Lava Jato tragou para a vala comum da

13. a

É preciso entendermos que o neoliberalismo não

corrupção o maior partido de esquerda e consequentemente

14. f

convive com a democracia, não tem o voto popular, mas

o governo. Paralisou o país tornando mais grave a crise

15. f

aprofunda o fundamentalismo de Direita, aumenta a

econômica. O monopólio midiático encarregou-se de

16. f

exploração das mulheres, aumenta o ódio que a classe

impor a versão da responsabilidade maior da corrupção

17. f

média promove (neste caso, o MBL – Movimento Brasil

na Petrobras ao governo e seu partido. Apesar da corrupção

18. f

Livre tem sido um instrumento de grave competência),

sistêmica e histórica do capitalismo brasileiro, a seletividade

19. f

impede o desenvolvimento etc.

do judiciário e o massacre da mídia consagraram a versão

20. f

Nesse sentido, a alternativa é a jornada continental

21. f

contra o neoliberalismo, que sintetiza a nossa luta enquanto

Outra razão que distanciou o governo da base social

22. f

região com uma pauta que dialoga com toda essa busca

e que garantiu a vitória em 2014 deste mesmo governo,

23. f

de enfrentamento, com a luta pela democracia, com o

foi a Mudança na condução da política econômica e na

24. f

necessário combate ao avanço neoliberal, seja a partir do seu

rendição programática e ideológica ao cerco que a direita

25. f

conteúdo político, seja através de seus agentes, a exemplo

fazia na defesa do “ajuste fiscal” e da “austeridade dos

26.

das transnacionais, de José Serra etc. Organizar a defesa

gastos públicos”. Em 2015, além da marca da corrupção

27. f

da integração dos povos é urgente.

tivemos o afastamento da base social do governo que não

da responsabilidade governamental.

28. f

Em 2017 precisaremos priorizar agenda da jornada

via nenhuma identidade com as políticas desenvolvidas

29. f

continental com mobilizações nas datas significativas

pelo ministro Levy. Estava aberto o caminho para a traição

30. f

para a classe trabalhadora, como o 1º de Maio (Dia do/a

e o golpismo do PMDB.

31. f

Trabalhador/a), o 08 de Março (Dia Internacional da

32. f

Mulher), o 08 de outubro (Dia do Trabalho Decente).

Eduardo Cunha (PMDB) encarregou-se de consolidar

33. f
34.

Na presidência da Câmara Federal, o ex-deputado
uma agenda de “pautas-bomba” que encurralavam

CONJUNTURA NACIONAL

crescentemente o governo e consolidavam um bloco

35. f

A atual conjuntura nacional exige uma profunda

majoritário e golpista. A “Ponte para o Futuro” foi o

36. f

reflexão sobre o golpe parlamentar que cassou a Presidenta

instrumento programático para selar o acordo com o PSDB

37. f

Dilma, as novas políticas econômicas e sociais assumidas

e demais partidos de direita na direção da derrubada do

38. f

pelo Governo Temer e a derrota eleitoral sofrida pela

governo Dilma. Atingido, também, pela Operação Lava

39. f

esquerda no País. Ocorre em um momento de grande

Jato o dep. Cunha desencadeia o processo de impedimento
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1. a contando com o apoio aberto da mídia e a cumplicidade do

projeto de reforma constitucional através da PEC 241/16,

2. a Judiciário. Mesmo sem provas e com acusações casuísticas,

posteriormente transformada no senado em PEC 55/16 e

3. a prevaleceram as razões do “conjunto da obra” para garantir

hoje já aprovada e promulgada instituindo o denominado

4. a a consecução do golpe no Senado.

“Novo Regime Fiscal” (NRF), que congela o Brasil por 20

5. a

A derrota eleitoral nas eleições municipais de 2016

anos, (rasga a CF-88). A sua abrangência golpista suspende

6. a foi o desfecho, o resultado previsível desse processo. No

as vinculações constitucionais para a saúde e a educação

7. a entanto, surge um fenômeno novo. Para além da derrota

ficando essas e outras áreas sociais condicionadas à regra

8. a das esquerdas, há também uma grande insatisfação social

de reposição pelo IPCA; impõe limite do IPCA para as

9. a com o atual sistema político. Em muitos lugares a soma dos

políticas sociais e para as remunerações e carreiras de

10. a votos nulos, brancos e abstenções ultrapassaram o número

todos os poderes; a cada ano será considerada a despesa

11.

de votos do candidato(a) vitorioso(a). Também constata-se

primária corrente do ano anterior (excetuando-se as despesas

12. a a vitória de muitos(as) candidatos(as) com o discurso do

financeiras com juros da dívida) acrescida no máximo à

13. a não político, como foi o caso de São Paulo.

inflação medida pelo IPCA-IBGE, também do ano anterior.

14. f

Vivemos um estado de exceção em que a cada

Por outro lado não ataca as isenção sobre tributação de

15. f

dia ocorre mais um ataque, mais uma violência contra o

dividendos; não ataca as desonerações e o combate à

16. f

povo e os interesses nacionais. De jantares em jantares

sonegação; desvia o foco do debate sobre a origem da nossa

17. f

oferecido aos(às) parlamentares governistas o usurpador

alta taxa de juros – que explica uma parte muito maior do

18. f

Temer faz avançar sua pauta retrógrada aos direitos sociais e

crescimento da dívida, já que se refere apenas às despesas

19. f

trabalhistas, consolidando o golpe. A maior destas expressões

primárias; coloca a estrutura do estado brasileiro a serviço

20. f

golpista é o congelamento dos gastos públicos nas áreas

do pagamento da dívida mobiliária, que já consome hoje

21. f

sociais (educação e saúde) no limite da inflação do ano

cerca de 45% do orçamento da União. A sua finalidade é

22. f

anterior, atingindo a todo povo brasileiro, mas garantindo,

explicita no sentido de assegurar a manutenção do sistema

23. f

sem limite, a remuneração do rentismo financeiro que já

financeiro; não mexe com as fortunas; não mexe nas grandes

24. f

saqueia o país através da dívida pública.

heranças; preserva o programas que oferecem subsídios

25. f

Há em curso uma ofensiva contra os servidores(as)

financeiros e desonerações tributárias para o setor produtivo,

26.

públicos e de quebra contra o serviço público, retirando

conhecidos como Bolsa Empresário, que devem custar R$

27. f

direitos como a recomposição salarial e avanço nos

224 bilhões em 2017, ou 3,4% do PIB (Produto Interno

28. f

planos de cargo, carreira e remuneração e restringindo

Bruto) do país. O custo previsto equivale a mais de sete

29. f

os concursos públicos, para começar a consolidação do

vezes o valor destinado no próximo ano para o Bolsa Família

30. f

processo de desmonte da máquina pública o governo

(R$ 29,7 bilhões).

31. f

e aprovou no congresso nacional o PLP 257/16, sob o

O avanço dos golpistas não parou por aí, já foi

32. f

pretexto de promover uma reestruturação fiscal “duradoura

encaminhado ao Congresso Nacional a proposta de reforma

33. f

e sustentável”, e de dialogar com as demandas dos governos

previdenciária já conhecida no seu nascedouro como

34.

estaduais, o impacto será imediato afetando negativamente

Reforma da Morte exterminadora do futuro, o texto se

35. f

milhões de brasileiros. Vende-se a falsa ideia de que os(as)

transformou na Emenda à Constituição - PEC 287/2016.

36. f

servidores(as) são responsáveis pelo alto déficit público do

A proposta é a mais radical já apresentada na história

37. f

Estado brasileiro.

previdenciária brasileira, elevando a idade mínima para

38. f

O ataque frontal dos golpistas não parou por aí

aposentadoria para 65 anos tanto para os homens quanto

39. f

em paralelo foi encaminhado ao congresso nacional o

para as mulheres dos dois regimes previdenciários, acaba
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1. a com as aposentadorias especiais para servidores em

O quadro atual revela-se extremamente complexo

2. a atividades de risco entre elas a aposentadoria especial

e difícil. Corre-se o risco da atomização, do isolamento,

3. a dos(as) professores(as) da educação básica, iguala a idade

da incapacidade diante dos enormes desafios presentes e

4. a mínima dos trabalhadores urbanos e rurais, liquida com as

nos coloca a obrigação de romper com a inércia instalada

5. a pensões e coloca um fim no direito a paridade e integralidade

e de não abdicar da grande disputa social. Movimentos

6. a para todos os servidores que não tenham direito adquirido,

sociais, sindicais e políticos não têm conseguido mobilizar

7. a ou seja, que não tenham preenchido os requisitos para

os(as) trabalhadores para a pautas nacionais. Junta-se à

8. a requerer aposentadoria na data da promulgação da emenda,

complexidade do momento à forte e brutal repressão aos

9. a inclusive aqueles que ingressaram no serviço público antes

sindicatos, movimentos sociais da cidade e do campo,

10. a de 2003, ou que não tenham sido alcançados pelas novas

ultrapassando todos os limites da democracia, o que mais

11.

do que demonstra o estado de exceção que estamos vivendo.

12. a

regras de transição.
Não podemos aceitar um ataque brutal desse

A atual crise não é apenas conjuntural ou será

13. a que destrói a perspectiva e o sonho dos trabalhadores e

passageira, suas raízes são mais profundas e por isso exigem

14. f

trabalhadoras em ter na velhice uma aposentadoria digna, é

um duplo esforço social e sindical. Por um lado, manter a

15. f

uma reforma inteiramente financista atacando frontalmente

luta de oposição a esse governo ilegítimo e usurpador e as

16. f

o social que é o papel da Previdência.

políticas neoliberais que se aprofundam. Por outro lado,

17. f

A maior empresa nacional, a Petrobras, que está entre

realizarmos uma profunda reorganização social para que

18. f

as dez maiores petrolíferas do mundo, vive sob constante

possamos recuperar a confiança, o apoio e o protagonismo

19. f

ataque. Os projetos aprovados pelo Congresso retiram da

da nossa base social na reconstrução democrática e

20. f

petrolífera nacional e do país o controle sobre a exploração

socialista contra o avanço conservador, fundamentalista

21. f

do Pré-sal, vendendo a preço vil áreas riquíssimas como

e violento. Reposicionar o programa estratégico de luta

22. f

o Reserva de Carcará e liquidando a área de distribuição e

democrática como uma forma de transição socialista:

23. f

dos oleodutos da empresa.

projeto anticapitalista, solidário, sob novas bases sociais e

24. f

As políticas econômicas de “austeridade fiscal”

políticas. A participação popular permanente e crescente nos

25. f

produzidas pelo governo golpista sob o comando de

espaços dos orçamentos públicos, dos conselhos setoriais,

26.

Henrique Meirelles não têm surtido efeito. Ao contrário

das conferências na definição dos gastos e das políticas

27. f

têm tornado mais grave a crise. Juros, inflação e desemprego

públicas é a via de construção desta estratégia.

28. f

continuam em níveis intoleráveis. O governo que previa

Essa luta não exclui a necessidade de uma profunda

29. f

melhora para o ano de 2017 já estima um recuo na economia

e radical reforma no atual sistema político-eleitoral. A luta

30. f

nacional. A projeção do PIB brasileiro para o próximo ano

por democracia participativa estende-se ao conjunto dos

31. f

caiu de 1,6% para 1%. O próprio FMI prevê o índice de

entes federados, em suas instituições, secretarias, empresas

32. f

desemprego próximo dos atuais em 2017.

públicas, universalizando o controle e a gestão democrática

33. f

A crise econômica que atravessa a União atingiu

nas demais esferas da sociedade.

34.

os governos estaduais, agravada pela má gestão e desvio

As experiências recentes com a Frente Brasil

35. f

dos recursos públicos por parte dos sucessivos governos.

Popular e a Frente Povo Sem Medo revelam a audiência e

36. f

Estados como o do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro

a capacidade mobilizadora e organizadora dos movimentos

37. f

decretaram estado de calamidade financeira que lhes

sociais no país. Essa é uma das condições básicas para

38. f

permitem, entre outros atos, dispensar funcionários(as)

recuperação e da capacidade de luta e de aglutinação social.

39. f

públicos e restringir ainda mais os direitos sociais.
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1. a nossa oposição permanente. As mudanças que praticam em

o ataque aos poderes do capital financeiro e dos rentistas

2. a todas as políticas públicas são marcadamente antipopulares,

na democracia brasileira. Um novo ciclo de formação de

3. a antinacionais e retiram direitos historicamente conquistados,

direitos, universal e distributivo, feminista e antirracista,

4. a por isso devemos estar engajados(as) e na linha de frente

libertário e ecológico, precisa programaticamente ser

5. a dessas resistências e fazer a luta de forma conjunta com as

construído na esperança do povo brasileiro.

6. a frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, assim como com

Se já tivemos “a esperança equilibrista”, se “a

7. a as ocupações de escolas e universidades. Não há melhor

esperança crítica” já se fez necessária, agora é a hora da

8. a espaço para a reconstrução de projeto democrático do

“esperança nova”. Nosso sentimento, nossa luta e resistência

9. a que a presença ativa e militante. Não podemos abdicar da

na construção deste “novo” mundo.

10. a luta anticorrupção. Não basta mostrar o caráter sistêmico
11.

da corrupção no capitalismo brasileiro e sua relação com

POLÍTICA EDUCACIONAL

12. a os governos nem a hipocrisia de um sistema eleitoral que

O Brasil vive um momento de afronta ao Estado

13. a permitiu, legalmente, em 2014, doações aos candidatos e

Democrático de Direito e a prática de um Estado de Exceção

14. f

partidos pelas empresas em valores superiores a 5 bilhões

num regime capitalista que só faz reproduzir intensamente a

15. f

de reais, conforme os dados registrados no TSE. Nem a

violência, a opressão, o preconceito e a discriminação. Desde

16. f

seletividade do juiz Moro e sua equipe são capazes de

a última eleição em 2014 e consolidado pelo golpe, a luta

17. f

distinguir nos 5 bilhões de reais de 2014 o que é “doação”

de classes ganhou contornos mais violentos, disseminando

18. f

e o que é “propina” pois para os empresários isso é um

entre a elite uma cultura de intransigência e ódio contra a

19. f

investimento em busca de favores e vantagens.

classe trabalhadora que beira ao fascismo.

20. f

Por último é necessário apontar caminhos de saída

Nesta conjuntura complexa, em meio a um

21. f

para fugirmos dos liames produzidos pela complexidade

golpe parlamentar que retirou do poder uma presidenta

22. f

deste tempo.

legitimamente eleita, o governo golpista retoma o projeto

23. f

O primeiro deles é o de vincular o “Fora Temer”

neoliberal interrompido na década de 1990, período em que

24. f

com a reivindicação democrática das “Diretas já”, que

os governos do PSDB praticaram diferentes políticas de

25. f

representa, no contexto, o caminho da reposição da

privatizações na educação, aprofundando as desigualdades

26.

soberania popular. Não se trata apenas de um slogan, mas

sociais e abrindo caminhos para a mercantilização da

27. f

de uma solução democrática para o impasse brasileiro que se

educação. Há uma evidente ofensiva da iniciativa privada

28. f

dirige à todos(as) que são contra o golpe mas não se sentem

por meio de Fundações e ONGs definindo junto ao governo

29. f

representados(as) pela esquerda. A esquerda brasileira tem

políticas educacionais. Cada vez mais os princípios de uma

30. f

que reconstruir as suas razões republicanas no coração

escola pública, gratuita, laica, universal e de qualidade social

31. f

do povo brasileiro: daí a importância estratégica central

sofrem constantes ataques com as imposições do Estado

32. f

de um plebiscito para a convocação de uma Assembleia

Mínimo. Atendendo aos interesses do capital perante as

33. f

Constituinte Extraordinária para fazer a reforma política.

crises, os governos diminuem os investimentos públicos em

34.

O segundo caminho é o da “dialética negativa”, para

educação pública, favorecendo setores privados, aclamados

35. f

retomar a bela expressão de Adorno. Não há mais como

como mais eficientes na lógica da ideologia dominante e

36. f

defender os direitos do trabalho, os direitos da saúde e

amplamente difundida pela mídia.

37. f

da educação, da previdência, dos negros e das mulheres,

É neste contexto que temos de discutir, avaliar e

38. f

separadamente e até corporativamente. Sobretudo não

construir nossa estratégia de intervenção para barrar esse

39. f

há mais como defender estes direitos sem por no centro

desmonte do Estado e da Educação Pública.
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O desmonte a educação pública têm sido frequentes,

atuais servidores(as) concursados(as) deverão se enquadrar

2. a vide o PL da “escola sem partido”, chamada de Lei da

em novos planos de carreira, sem correlação com os atuais,

3. a Mordaça e a imposição da Reforma do Ensino Médio

sobretudo em relação às progressões por tempo de serviço,

4. a por Medida Provisória. Soma-se a isso a PEC 55 que

titulação e outras.

5. a restringe os investimentos e retiram recursos das áreas

Como se constata, trata-se de uma grande ofensiva

6. a sociais, como educação e saúde. Para se ter uma ideia,

que restringe os avanços obtidos nos últimos 10 anos. Os

7. a segundo cálculos feitos, se ela estivesse em vigência nos

movimentos sociais e sindicais ligados à educação tiveram

8. a últimos 10 anos, o orçamento da Educação em 2015 seria

papel preponderante neste decênio de avanços, marcado

9. a 70% menor do que foi. Com isto se congelam os salários

por mobilizações e lutas. O FUNDEB, fruto de intensas

10. a dos(as) servidores(as) públicos e os investimentos ficam

lutas dos(as) trabalhadores em Educação e negociações

11.

condicionados à regra de reposição pelo IPCA. Sem as

envolvendo entes federados, constitui uma política de

12. a verbas asseguradas pela Constituição e sob um teto limite de

financiamento da Educação importante em relação ao

13. a reajuste salarial pela inflação (podendo ser menor de acordo

investimento na Educação Básica, Buscando equacionar

14. f

com a arrecadação de impostos), o Piso Salarial Profissional

as desigualdades regionais e permitindo a integralização

15. f

Nacional do Magistério e as políticas de valorização da

das matrículas, apontou mecanismos para avançar na

16. f

carreira profissional ficarão comprometidos nos próximos 20

valorização profissional, em especial na implementação

17. f

anos. Ainda que em relação a implantação do Piso Salarial

do PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional e Carreira.

18. f

Profissional Nacional do Magistério, após julgamento no

Muitas prefeituras e inclusive Estados da Federação

19. f

Poder Judiciário a favor da constitucionalidade da lei, não

têm nos recursos do FUNDEB o mais importante

20. f

vinha sendo garantido na íntegra. Estados e Municípios já

aporte financeiro que torna viável a implementação das

21. f

não estão pagando o Piso e nem efetivando a hora atividade.

políticas educacionais, inclusive no pagamento dos(as)

22. f

Com a crise econômica e a aprovação já defina tanto do

educadores(as). A crise econômica aliada a outros fatores

23. f

PLP 257/16, quanto de PEC 241/16, posteriormente PEC

como a guerra fiscal entre os Municípios e entre os

24. f

55/16, a situação tende a se agravar.

Estados, que desonera a tributação de impostos, reduziu

25. f

Há de se considerar, também, as graves limitações

significativamente a arrecadação e, por conseguinte os

26.

para os planos de carreira nos estados e municípios com

valores do Fundo, comprometendo as políticas educacionais

27. f

a provação já consolidada do PLP 257/2016 que visa

nestes lugares. As atuais regras das receitas que compõem

28. f

congelar os salários dos(as) servidores(as). Na contramão de

o fundo precisam ser revistas, pois, além de comprometer

29. f

assegurar a carreira dos(as) servidores(as), há a terceirização

a execução das políticas educacionais no país, fragilizam

30. f

dos(as) profissionais da educação que está posta pelo

o mecanismo de atualização do Piso do Magistério, e

31. f

PL4330 e a Lei 9637/1998 que foi julgada constitucional

dificultam a conquista futura do Piso para os(as)

32. f

pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2015. Com isto

funcionários(as) da Educação.

33. f

abrem as portas para a privatização das escolas públicas,

Outro ataque grave vem com a aprovação já

34.

por Organizações Sociais e para a terceirização de todos os

consolidada da PEC 241/16, posteriormente PEC 55/16, que

35. f

profissionais da educação. Os novos contratos, sem concurso

impacta decisivamente no financiamento da Educação, à luz

36. f

público e sem qualquer vínculo com o empregador, poderão

da CF, pois ao flexibilizar o percentual de vinculação para

37. f

ser feitos sem as garantias trabalhistas (férias, 13º salário,

investimentos em educação nas três esferas administrativas.

38. f

FGTS e outras) atrelado apenas às horas efetivas de trabalho

Art. 212, caput da CF. (SUSPENSO POR 20 ANOS), logo

39. f

e com interrupções nos períodos de férias escolares. Os(as)

Investimento novo, de fato, não ocorrerá daqui a 20 anos,
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1. a sendo assim, o FUNDEB grande conquista da sociedade na

na estrutura de planos de carreira para os profissionais da

2. a perspectiva de aumento e expansão do financiamento para

educação básica. governo ilegítimo e golpista pretende

3. a toda a educação básica, deixará de contar com os recursos

implantar no Brasil, segundo orientações do FMI, do Banco

4. a até então assegurados pela CF-1988, só com o repasse só da

Mundial e da OCDE, critérios focados estritamente nos testes

5. a inflação não será capaz de manter e muito menos de ampliar

de proficiência estudantis em substituição aos atuais que tem

6. a os investimentos nas etapas e modalidades da educação

como base o tempo de serviço e a qualificação acadêmica

7. a básica, comprometendo ainda, a política de valorização

por resultados. As remunerações dos(as) educadores(as)

8. a dos profissionais das escolas públicas.

passarão a ser variáveis, na forma de bônus e gratificações

9. a

Com a aprovação da PEC, se aplicada na sua integra

temporárias, que não serão incorporadas aos vencimentos de

10. a como está prevista a Educação perderá no mínimo até 2036,

carreira dos profissionais. Tampouco importará as condições

11.

estruturais das escolas e o perfil social dos(as) estudantes

o correspondente a R$ 456 bilhões.

12. a

A constituição do Fórum Nacional de Educação e

para que os(as) profissionais da educação sejam avaliados

13. a a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), em

num sistema meritocrático universal válido para todo o País.

14. f

2014, são outros importantes avanços da educação brasileira,

Já o PL 867/2015 e outros correlatos pretendem amordaçar

15. f

nessa busca por participação e democracia e na construção

os educadores escolares, retomando princípios da ditadura

16. f

de um projeto educacional de qualidade. Os movimentos

militar nas escolas.

17. f

sociais e sindicais, a partir das CONAES, se mobilizaram

Assim como para universalizar as matrículas em

18. f

para participar da elaboração do documento preliminar do

todas as etapas da educação básica e lutar pela implantação

19. f

PNE. A pressão social organizada pelo Fórum Nacional de

do Custo Aluno Qualidade exigem-se mais recursos, como

20. f

Educação e pelas entidades foi decisiva para mudar algumas

estabelecido na meta 20 do PNE, é necessário o aporte

21. f

orientações estruturantes do Plano Nacional. Foi assim para

financeiro das receitas vinculadas ao petróleo do Pré-Sal.

22. f

a institucionalização do Sistema Nacional de Educação

A ofensiva contra a Petrobras e os projetos de lei, PL

23. f

(SNE) e da Lei de Responsabilidade Educacional (LRE).

4567/2016 e 6726/2013, que tratam da privatização do Pré-

24. f

Em especial, o embate na disputa dos 10% do PIB para a

sal e do fim do regime de partilha na exploração do petróleo

25. f

educação pública.

e gás natural, diminuem e até mesmo desvinculam recursos

26.

No entanto, a correlação de forças dentro do

de royalties e do Fundo Social do Petróleo, destinados à

27. f

governo e no Congresso Nacional, de maioria conservadora,

educação. Essas situações inviabilizarão o cumprimento

28. f

desfigurou o projeto inicial e retirou do documento

das metas do PNE, dentre as quais, a que prevê equiparar

29. f

pautas importantes, como os temas com a perspectiva de

a remuneração média do magistério à de outras categorias

30. f

enfrentamento ao machismo e de construção de políticas

profissionais de mesma escolaridade e a que estende o

31. f

públicas educacionais para a igualdade de gênero. No que

piso salarial nacional aos funcionários da educação, na

32. f

diz respeito à vinculação das verbas públicas exclusivamente

perspectiva de diretrizes para os planos de carreira de

33. f

para a escola pública o texto final expresso na Lei abriu a

todos(as) os(as) profissionais da escola pública.

34.

concessão de recursos públicos às instituições privadas.

Na luta sindical da educação, o enfrentamento a toda

35. f

Prevaleceu no Plano a vertente meritocrática de avaliação

esta ofensiva e desmonte da educação pública tem se dado

36. f

dos indicadores educacionais, como as avaliações

pela resistência. Inúmeras tem sigo as greves, marchas,

37. f

estandardizadas, índices e objetivos de aprendizagem.

mobilizações, ocupações de espaços públicos entre outras

38. f

Infelizmente a meritocracia como política

ações de formação política e de uso das redes sociais. As

39. f

remuneratória e a Lei da Mordaça deverão estar presentes

ocupações de escolas e universidades têm mostrado o grau
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1. a de resistência e de organização dos movimentos. Neste

– PRONATEC. Sua oferta é feita pelos Institutos Federais,

2. a cenário o desafio cotidiano tem sido a disputa de narrativa

mas, também pelo “Sistema S” e por outras instituições

3. a com a grande mídia. Corrente de pensamento da burguesia

privadas, que muito se beneficiam com repasses de recursos

4. a e do governo ilegítimo neoliberal, esta mídia manipula as

públicos.

5. a informações e dissemina a ideia de que a educação pública

Há um consenso de que medidas precisavam ser

6. a é ruim e a condição para melhorar é a parceria com a

discutidas e implementadas para uma mudança qualitativa

7. a iniciativa privada.

no Ensino Médio. As medidas vieram sob a forma de uma

8. a

Este discurso da necessidade de “parceria” com a

MP, desconsiderando o acumulo de reflexão que havia entre

9. a iniciativa privada esteve e está presente em todo o debate

os diferentes sujeitos e instituições e impondo mudanças

10. a que acontece com a BNCC (Base Nacional Comum

diametralmente opostas ao que deveria efetivamente ser

11.

Curricular), desde o seu lançamento em 2015 pelo MEC.

feito. O presidente golpista e seu ministro da Educação

12. a A proposta da BNCC foi elaborada por um grupo de

baixaram a MP 746 em setembro de 2016, reformulando

13. a especialistas chamados pelo MEC que dialogava com

o formato e o conteúdo pedagógico da etapa escolar do

14. f

CONSED, UNDIME e ONGs da iniciativa privada.

Ensino Médio. A CNTE faz análise da MP destacando o

15. f

Organizou-se o Movimento pela Base Nacional Comum,

expediente antidemocrático, o uso da Medida Provisória

16. f

no qual as entidades representativas dos trabalhadores em

para tratar de um tema de tamanha relevância social. Em

17. f

educação não foram ouvidas ou consultadas sobre a proposta

relação ao conteúdo da MP, a reforma do MEC tem como

18. f

da BNCC. A CNTE fez um debate no CNE e produziu

objetivo central reduzir a aprendizagem dos(as) estudantes

19. f

nota pública mostrando os limites da proposta da BNCC

aos ditames do mercado e fomentar a privatização das

20. f

e denunciando o método do MEC que desconsiderou os

escolas e a terceirização de seus profissionais. Propõe

21. f

profissionais da Educação Básica.

um empobrecimento do currículo ao não garantir a

22. f

Agora no Congresso, tramitando na forma de projeto

obrigatoriedade das disciplinas de artes, educação física,

23. f

e sob a influência de um governo golpista, de um ministério

sociologia e filosofia. Na contramão do debate do Sistema

24. f

da educação comprometido com as políticas neoliberais na

Nacional de Educação, a MP dá total liberdade aos Estados

25. f

educação e da bancada conservadora e privatista, a BNCC

para compor de acordo com um Sistema Próprio. A CNTE se

26.

sofrerá modificações o que a desfigurará ainda mais e a

fez representar em muitos debates, em audiências públicas,

27. f

orientará para as políticas conservadoras e neoliberais

defendendo a rejeição desta MP, mostrando os verdadeiros

28. f

como as que assistimos durante toda a década de 1990. Há

interesses por trás dela, desvelando suas intenções de

29. f

o evidente interesse de setores privatistas que vislumbram

sucateamento da educação para os(as) filhos(as) de

30. f

a possibilidade de vender uma gama de produtos didáticos

trabalhadores(as). A Medida reafirma nossa avaliação da

31. f

padronizados para todo o território nacional.

retomada do neoliberalismo, pois segue figurino da década

32. f

Em relação ao Ensino Médio, algumas políticas

de 1990. Houve uma forte reação estudantil a proposta do

33. f

nacionais foram postas em prática visando aumentar a oferta

governo. Os(as) estudantes ocuparam mais de 1000 escolas

34.

e a permanência dos jovens neste nível, como a expansão

e universidades mostrando sua total contrariedade a MP. A

35. f

da Rede Federal de Educação que implantou uma política

tramitação da MP na Câmara e depois no Senado mesmo

36. f

de educação profissional em nível médio técnico e que

com todo o processo de mobilização teve transformação

37. f

atualmente conta com mais de 200 unidades. Entretanto,

para pior, passando a amplia a perspectiva privatizante do

38. f

seu enfoque foi excessivo no mercado de trabalho, como no

ensino médio, inclusive por meio da Educação a Distância,

39. f

caso do Programa Nacional de Acesso aos cursos Técnicos

aprofunda o problema do financiamento para os estados
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1. a ao incorporar gastos de merenda escolar na rubrica de

Portanto, este processo de defesa da educação, sua

2. a manutenção e desenvolvimento do ensino que até então era

valorização e a dos/as trabalhadores/as necessariamente

3. a explicitamente proibido pela LDB, no seu artigo 71, permite

tem que ser uma construção coletiva e a CNTE e suas

4. a o repasse de verbas do FUNDEB, para as escolas privadas

entidades filiadas têm que definir uma estratégia para o

5. a de ensino técnico-profissional, para atender somente à

próximo período, e isto passa pela fundamental aliança com

6. a primeira formação profissional dos estudantes e amplia a

os estudantes, com as universidades e com os movimentos

7. a aplicação dos recursos para as instituições de educação a

sociais.

8. a distância (além das presenciais), que poderão ofertar cursos

Em relação ao Piso e as Diretrizes de Carreira, a

9. a de formação técnico-profissional. Portanto, sendo a MP

CNTE, em sua 2ª Plenária Intercongressual, em 2015,

10. a 746 uma das medidas entre outras que virão devidamente

debateu e aprovou duas minutas de projetos de lei com

11.

alinhada com a PEC 55/16 (antiga PEC 241), aprofunda a

vistas a regulamentar os incisos V e VIII do art. 206 da

12. a lógica neoliberal restritiva de direitos para o ensino médio.

Constituição Federal. Na compreensão de que Piso e

13. a Certamente a luta pela derrubada deste perverso instrumento

Carreira andam juntos para valorizar os(as) profissionais

14. f

da educação básica pública.

estará em pauta nas lutas que travaremos em 2017.

15. f

A complexidade da atual conjuntura nos desafia.

No que se refere às propostas pedagógicas para

16. f

Neste contexto é mais do que urgente reafirmar a defesa

uma escola pública de qualidade social, continuamos

17. f

intransigente da educação pública como direito humano

referendando o que defende o Movimento Latino-

18. f

e social. Eis nosso grande desafio, a defesa da educação

americano. Como uma instância de reflexão, diálogo, análise

19. f

pública, gratuita e com qualidade social – direito de

e construção pedagógica destinada a criar consciência nos

20. f

todos e todas e dever do estado.

profissionais da educação para a defesa do direito social à

21. f

Em tempos de Estado de Exceção, a luta pela

educação pública com qualidade social. Entender a educação

22. f

Democracia continua intensa e desafiadora. Aprofundar

como um direito humano fundamental e defender a escola

23. f

processos de Gestão Democrática desde as instâncias

pública como espaço de transformação social.

24. f

escolares até a avaliação, fiscalização e o controle social por

Temos o dever de reafirmar a necessidade da unidade

25. f

meio de Fóruns, Conselhos de Educação, da alimentação

dos(as) trabalhadores(as) em educação. A conjuntura aponta

26.

escolar, do transporte escolar, do FUNDEB, entre outros,

para grandes embates e muita resistência agora e nos

27. f

é uma condição estruturante para exercitar a democracia.

próximos anos: Nenhum direito a menos! Construção

28. f

Outro processo de resgate e aprofundamento da

cotidiana da escola pública como território de luta e de

29. f

democracia é o estímulo às/aos estudantes para organizarem

30. f

os “grêmios livres” nas escolas, para que possamos

31. f

efetivamente garantir instrumentos que possibilitem fazer

32. f

o enfrentamento aos ataques do governo golpista neoliberal

O Brasil está vivendo uma mudança de época. O

33. f

e construir uma resistência em defesa da escola pública,

processo de impeachment, levado a cabo contra a presidenta

34.

gratuita, livre do controle da direita fundamentalista, que

Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade, mesmo que

35. f

nunca defendeu a escola pública e não engole o processo

disfarçado por ritos institucionais, é um “golpe de Estado”.

36. f

de avanço que o Brasil conquistou no último período, onde

Trata-se do início de uma contrarrevolução neoliberal. Esta

37. f

oportunidades efetivas de acesso e permanência foram

mudança rompeu com os fundamentos da soberania popular

38. f

construídas para garantir à população excluída, por mais de

e com o sistema político-eleitoral de disputa majoritária. Foi

39. f

500 (quinhentos) anos, o direito ao conhecimento.

a saída encontrada pelos setores hegemônicos do capitalismo
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1. a brasileiro em aliança com os interesses do capitalismo dos

de judicialização, em estágio avançado, da democracia

2. a EUA, para interromper e reverter o processo de mudanças

brasileira que se organiza em torno de uma concepção

3. a iniciado em 2003, que ampliou a inclusão social e a elevação

policial do combate à corrupção sistêmica. Em nome

4. a da classe trabalhadora a novos padrões de vida.

desta concepção corrompem o “devido processo legal”,

5. a

O governo usurpador de Michel Temer atua com

a “presunção de inocência” e os direitos humanos. Esta

6. a uma agenda ultraliberal, no sentido de maximizar os

concepção está se tornando dominante no judiciário.

7. a poderes do capital financeiro a partir de uma drástica

Ela é partidarizada, arbitrária e seletiva, formando

8. a redução dos direitos históricos dos(as) trabalhadores(as)

jurisprudências e “repercussão geral”, como no caso do

9. a e das políticas sociais; desmontar as políticas de apoio à

julgamento pelo STF do RE 693456, que determinou

10. a agricultura familiar, dos(as) trabalhadores(as) sem terra, dos

o desconto dos vencimentos dos servidores públicos

11.

quilombolas e de proteção às terras indígenas; destruir a

nos dias não trabalhados em caso de greve. O quarto

12. a economia do setor público; desmontar as políticas públicas

elemento decisivo é a formação de uma base de massas

13. a de seguridade social e de saúde; alterar o curso da educação

fascista que publiciza, organiza e protagoniza ataques

14. f

pública como ferramenta de emancipação, relegando-a ao

públicos à esquerda e às suas lideranças. O caráter desta

15. f

papel de formadora de “mão de obra primária”; proteger e

base é agressivamente patriarcal, racista e homofóbico.

16. f

financiar o sistema dos oligopólios da mídia empresarial. A

Fazem parte deste fenômeno manifestações de centenas

17. f

agenda Temer implica, também, em um processo de grave

de milhares de pessoas, unificadas pelo discurso do ódio

18. f

redução da soberania nacional, com uma ampla ancoragem

(que custou a vida de um estudante em GO), grupos de

19. f

do Estado brasileiro aos planos geopolíticos e econômicos

ativistas fortemente ancorados nas redes sociais, grupos

20. f

dos EUA, minando as instituições de integração latino-

evangélicos fundamentalistas, além de ataques terroristas

21. f

americana em processo inicial de construção.

a sedes e símbolos da esquerda e dos movimentos sociais.

22. f

Esta nova configuração do cenário político nacional

Os ataques à primeira mulher brasileira eleita presidenta,

23. f

combina cinco elementos estruturais que precisam ser

a destruição de políticas públicas em defesa da mulher

24. f

compreendidos e enfrentados pelo movimento sindical. O

e a pressão por novas leis que “vigiam e punem” toda e

25. f

primeiro elemento é o reagrupamento das oligarquias

qualquer perspectiva de emancipação humana organizam o

26.

empresariais e financeiras em aliança com a direita

“programa” destas forças ultraconservadoras, moralistas e

27. f

protofascista permitindo uma radicalização neoliberal

fundamentalistas que foram incorporadas em cargos-chave

28. f

do programa do PSDB. Esta condição promoveu uma

do governo. O quinto elemento é o enfraquecimento

29. f

convergência programática, de construção de agenda política

deliberado do Estado nacional, criando as condições

30. f

e de capacidade de coordenação em meio a um processo

para um novo ciclo de privatizações e entreguismo.

31. f

político que organiza forças políticas tão heterogêneas.

O PLC 54/16, que tramita no Senado, busca reduzir o

32. f

O segundo elemento é o papel desempenhado pelos

Estado e matar as políticas sociais por asfixia. Ao mesmo

33. f

oligopólios de mídia que dominam a comunicação

tempo, outras iniciativas visam criar condições para que

34.

pública do Brasil. Atuando de forma muito orgânica à

a “iniciativa privada”, elevada à condição de sagrada,

35. f

inteligência política do PSDB, a mídia tem sido fundamental

substitua o Estado na oferta de educação, saúde, previdência

36. f

para a legitimação do processo de judicialização da

entre outros serviços criando um novo ciclo de acumulação

37. f

democracia, para a disseminação social de um discurso de

capitalista. Também o enfraquecimento das estatais – com

38. f

ódio contra a esquerda brasileira e para a mobilização de

a PETROBRAS em destaque, das empresas e bancos

39. f

forças conservadoras. O terceiro elemento é o processo

públicos inscrevem-se nesta lógica de refundação neoliberal
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1. a do Estado brasileiro.

Trata-se de uma pauta econômica que organiza e articula a

2. a

luta pela valorização do magistério desde o nível municipal

É no contexto desta ofensiva neoliberal que a ação

3. a sindical da CNTE ganhará uma nova dimensão, que se

para ações nacionalmente coordenadas.

4. a expressa em três direções estratégicas. Primeiro, para fazer

Será necessário um maior enfrentamento político

5. a frente a esta avalanche destruidora é necessário aprofundar

e ideológico com as esferas do governo que articulam a

6. a a construção de unidade no interior do movimento sindical.

política da educação. Neste período a estratégia é a disputa

7. a O esforço promovido pela CUT de construção da unidade

em torno da defesa da educação pública e dos seus(suas)

8. a na ação com outras centrais sindicais, com a Frente

servidores(as). A CNTE deve privilegiar a interlocução

9. a Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e com demais

com a sociedade através da capilaridade dos sindicatos

10. a movimentos sociais indica o caminho para a recomposição

filiados, tendo por parâmetro as defesas históricas em favor

11.

da capacidade de ação das forças democráticas e populares.

da educação pública. Resistir ao desmonte da educação

12. a Esta construção implica na construção de uma plataforma

exigirá da CNTE ações mais contundentes frente ao MEC

13. a democrática e popular que incorpore a luta em defesa da

combinadas com uma pressão nacionalmente articulada.

14. f

escola e da educação públicas de qualidade articulada

Ao lado da CUT de outras entidades parceiras, no

15. f

com as demais demandas da sociedade e do conjunto dos

Brasil e no mundo, como a Internacional da Educação, a

16. f

movimentos.

Confederação dos Educadores Americanos e a Confederação

17. f

Também é preciso fazer frente ao poder midiático

Sindical Internacional, a CNTE tem agido firmemente não

18. f

dos monopólios da comunicação. Este é segundo desafio,

só na defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores em

19. f

que implica em unificar as políticas de comunicação do

educação, mas também da classe trabalhadora em geral, o

20. f

conjunto dos movimentos sociais fortalecendo a mídia

que exige para ao próximo período:

21. f

alternativa em todas as suas expressões. Contra a cultura

- o reforço e ampliação da luta pela regulamentação

22. f

do ódio precisamos propagar a defesa de uma sociedade

da Convenção 151 da OIT, que estabelece os princípios da

23. f

humana, igualitária, feminista, antirracista, capaz de

negociação coletiva para os trabalhadores do setor público

24. f

dialogar e respeitar a diversidade. Contra a judicialização

no Brasil;

25. f

da democracia é necessário defender o Estado Democrático

26.

de Direito.

- a articulação pela pauta central que é manutenção
e, quando for o caso, a instituição do piso e carreira para

27. f

Uma terceira diretriz estratégica diz respeito ao

28. f

combate sem tréguas à política neoliberal deste governo

29. f

ilegítimo. Na pauta sindical deste período estará o combate

- a intensificação da luta contra a terceirização

30. f

a redução do Estado; à asfixia e sucateamento das políticas

escolar através da defesa de concurso, da expansão da

31. f

públicas; à desvalorização das(os) servidores(as) públicos;

profissionalização e dos planos de carreira para os(as)

32. f

à política de desmonte de estatais e empresas públicas;

funcionários(as) da educação;

33. f

privatizações e concessões e a entrega de nosso patrimônio

- o fomento e participação, junto com a CUT, de

34.

estratégico aos interesses do capital internacional. Entramos

amplas campanhas de mobilização contra a reforma da

35. f

em um período de resistência onde não há espaço para

previdência;

36. f

combates isolados.

os(as) profissionais da educação, em ações nacionalmente
articuladas;

- cobrar junto aos governos o cumprimento das

37. f

Neste sentido a CNTE deve reposicionar a luta pelo

38. f

Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) como uma pauta

- e ampliar a participação e filiação de sindicatos

39. f

sindical central do conjunto do ramo da educação pública.

municipais visando articular e organizar as redes municipais
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retirada de direitos da classe trabalhadora.

1. a de educação pública.
Há em curso um conjunto de ataques e desvalorização

A CNTE organizando o conjunto de suas entidades

3. a da luta sindical promovidos por governos estaduais e federal

afiliadas buscou no último período ações conjuntas ao lado

4. a aliados as entidades patronais. Inclusive existem projetos

da CUT de outras entidades parceiras, no Brasil e no mundo,

5. a de lei que precarizam as relações entre trabalhadores(as) e

como a Internacional da Educação - IE, a Confederação dos

6. a sindicatos. Daí a importância da realização de campanhas

Educadores Americanos – CEA, Confederação Sindical

7. a públicas em que seja possível visualizar a história, lutas

de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas - CSA e a

8. a e conquista da organização sindical e também que faça o

Confederação Sindical Internacional - CSI, não só na defesa

9. a combate à informalidade, terceirização e rotatividade no

e ampliação dos direitos dos trabalhadores em educação

10. a mundo do trabalho.

no Brasil e no Mundo, mas também na defesa da classe

11.

trabalhadora em geral.

2. a

Construir a unidade com os movimentos sociais

12. a para lutar contra a terceirização, a precarização do mundo

A luta da CNTE com suas afiliadas, aliada ao

13. a do trabalho, contra a aplicação da PEC – 241/55/16,

conjuntos do movimento sindical e dos movimentos sociais

14. f

hoje já emenda constitucional aprovada, que engessa

foi decisiva na construção do Fórum Nacional de Educação

15. f

definitivamente por 20 anos o serviço público liquidando os

e na aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE, em

16. f

investimentos sociais em especial os recursos da Educação e

2014, sendo considerados importantes instrumentos para o

17. f

Saúda e buscar unidade também com a sociedade brasileira

avanços da Educação brasileira, na busca por participação

18. f

para enfrentar o debate e derrotar a proposta de Reforma

e democracia e na construção de um projeto Educacional

19. f

Previdenciária já conhecida no seu nascedouro como

de qualidade.

20. f

Reforma da Morte exterminadora que tramita no Congresso

A pressão social organizada foi fundamental e

21. f

Nacional, Emenda à Constituição - PEC 287/2016. Tem

decisiva para mudar elementos e orientações estruturante

22. f

sido uma política acertada da CUT. A CNTE reafirma seu

na aprovação final do Plano Nacional de Educação – PNE,

23. f

compromisso de contribuir para massificar as mobilizações

apontando para a institucionalização do Sistema Nacional de

24. f

e lutas da classe trabalhadora, demonstrando que a luta

Educação (SNE), da Lei de Responsabilidade Educacional

25. f

sindical tem relação direta com as condições de todos(as)

- LRE e em especial, o embate na disputa que consolidou

26.

os(as) trabalhadores(as).

na Lei a aplicação dos 10% do PIB para a educação, além

27. f
28. f

garantir instrumentos importantes na busca da Valorização
BALANÇO DA CNTE

Profissional dos Profissionais da Educação Escolar como a

29. f

A CNTE ao longo das últimas décadas tem sido a

equiparação do salário médio do Profissional da Educação

30. f

grande ferramenta de luta dos Trabalhadores em Educação

em 06 (seis) anos com os demais Profissionais de nível

31. f

contribuindo significativamente no debate dos grandes

superior, a construção em Lei própria de Plano de Carreira

32. f

temas nacionais em especial aqueles que se refere aos

e Piso Salarial Profissional para todos os Profissionais.

33. f

direitos específicos dos Profissionais da Educação Escolar,

Considerando positivo o balanço nos pontos aqui

34.

fazendo o enfrentamento resistente a todos os atos que se

elencados, a correlação de forças dentro do governo e no

35. f

caracterizasse como ataque aos direitos da categoria bem

Congresso Nacional, de maioria conservadora, pontos

36. f

como ao de políticas educacionais que tratasse de exclusão

importantes não foram consolidados, como os temas com a

37. f

de uma Educação de qualidade social. Nessa gestão as lutas

perspectiva de enfrentamento ao machismo e de construção

38. f

foram permanentes nos obrigando a cada instante estarmos

de políticas públicas educacionais para a igualdade de

39. f

atentos e combatendo a ações que vinham no sentido de

gênero, prevaleceu também no Plano a vertente meritocrática
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1. a de avaliação dos indicadores educacionais.

com os movimentos sociais, as organizações políticas

2. a

comprometias com as transformações sociais.

Outro ponto em destaque no último triênio foi a

3. a intervenção firme da CNTE, na garantia do estabelecimento

Nós da CSD, nestes três anos de atuação na atual

4. a do índice de reajuste do Piso obedecendo a Lei em vigor

gestão da CNTE nos fizemos presentes contribuindo de

5. a revertendo as tentativas, permanentes dos governantes

forma propositiva e participativa, possível e permitida,

6. a que em todo o momento buscaram derrubar os índices de

na construção de mais um período de fortalecimento da

7. a reajustes hoje previsto em Lei.

CNTE como é nossa tradição, sendo assim consideramos

8. a

o balanço desta gestão positivo.

Dando seguimento a organização da categoria

9. a a CNTE avançou na organização dos funcionários da

Para fazer frente aos desafios que estão postos o papel

10. a Educação, consolidando na sua estrutura organizacional a

e a responsabilidade que a CNTE exerce hoje no conjunto

11.

Secretaria de Funcionários com o objetivo de consolidar uma

da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, nós impõe

12. a atuação pró-ativa das/os funcionárias/os em educação, em

a cada instante estarmos atentos e rigorosamente vigilantes

13. a 2015, a CNTE realizou a sua 2ª Plenária Intercongressual,

para lutar contra todas as medida ou reformas que venham

14. f

onde debateu e aprovou duas minutas de projetos de Lei em

retirar direitos dos trabalhadores. Precisamos fazer a CNTE

15. f

relação ao Piso e as Diretrizes de Carreira, sendo em seguida

cada vez mais forte e democrática na defesa da educação e

16. f

apresentado para debate ao MEC e aos Parlamentares do

na representação dos trabalhadores em educação é preciso

17. f

Congresso Nacional, com vistas a regulamentar os incisos

também, sem desconsiderar a legitimidade da maioria, criar

18. f

V e VIII do art. 206 da Constituição Federal, sempre na

instrumentos que permitam cada vez mais dividir o grau de

19. f

compreensão de que Piso e Carreira andam juntos para

responsabilidade entre as forças eleitas para dirigir a CNTE.

20. f

valorizar os(as) Profissionais da Educação Escolar Básica

Portanto torna-se fundamental a ampliação a cada dia

21. f

Pública.

de sua intervenção política sempre garantindo a participação

22. f

Após a eleição presidencial no final de 2014, que

plural consolidando assim, cada vez mais sua organização

23. f

culminou com a reeleição da Presidenta Dilma, passamos

e democracia interna, e muito menos se limitando a pautas

24. f

a vivenciar um ataque frontal a democracia que culminou

específicas, mas sim, refletir e encaminhar de forma

25. f

em 2016, com o Golpe de Estado que põe em risco todas

coletiva os desafios que tem marcado o cotidiano dor

26.

as conquistas democráticas e direitos sociais desde a

Trabalhadores em Educação e a Educação pública brasileira,

27. f

Constituição de 1988. E entre estas a Educação Pública é

sendo necessário um maior enfrentamento político e

28. f

um dos direitos mais ameaçados.

ideológico com as esferas do governo que articulam a

29. f

Passamos a vivenciar um estado de exceção em

política da Educação, mantendo a estratégia de disputa em

30. f

que a cada dia ocorre mais um ataque, mais uma violência

torno da defesa da Educação pública e dos Profissionais,

31. f

contra o povo e os interesses nacionais, é preciso nesse

privilegiando a interlocução com a sociedade através da

32. f

momento que há em curso uma ofensiva contra os

capilaridade dos sindicatos filiados, tendo por parâmetro as

33. f

servidores públicos e de quebra contra o serviço público,

defesas históricas em favor da educação pública. Resistir

34.

retirando direitos como a recomposição salarial, avanço

ao desmonte da educação exigirá da CNTE e de suas

35. f

nos Planos de Carreira e restringindo os concursos públicos

entidades afiliadas ações mais contundentes frente as

36. f

promovendo a fragmentação, com o objetivo de dividir

instituições governamentais combinadas com uma pressão

37. f

e enfraquecer os trabalhadores, além de apontar para a

nacionalmente articulada.

38. f

precarização, terceirização, e grandes perdas de direitos.

39. f

Nossa resposta deve ser a unidade da classe trabalhadora
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1. a 1. Contra a opressão de gênero e a exploração de

de Gênero, aprofundar o debate feminista dentro de um

2. a classe e por uma escola sem machismo

programa de formação em conjunto com as Entidades

3. a

As mulheres organizadas, no conjunto da luta

4. a sindical e dos demais movimentos sociais, têm buscado

Filiadas, bem como a defesa intransigente da paridade de
gênero nas direções e em todas as representações.

5. a construir reflexões e proposições para uma nova cultura,

Outro grande desafio nesta temática é o enfrentamento

6. a “por um mundo em que sejamos socialmente iguais,

à violência doméstica e sexual. Dura realidade já conhecida,

7. a humanamente diferentes e totalmente livres”, segundo a

mas nem sempre enfrentada. Apesar dos avanços na

8. a brilhante revolucionária Rosa Luxemburgo. Isso requer

legislação, os índices são assustadores. O Mapa da Violência

9. a reconhecer a história negada e inviabilizada sobre a

2015: Homicídios (Feminicídios) de Mulheres no Brasil

10. a participação das mulheres na formação social e política,

aponta que em 2013, a taxa de mortes por assassinatos de

como sujeitas e não como apêndice ou complemento da

mulheres para cada 100 mil habitantes foi de 4,8 casos. A

12. a história dos homens. As mulheres continuam sendo, ainda,

média mundial foi de dois casos. Registrou também que

13. a as principais vítimas da pobreza, dos baixos salários, do

4.762 mulheres foram mortas violentamente no Brasil em

14. f

desemprego e da insuficiência de políticas públicas, tais

2013: são 13 vítimas fatais por dia! O quadro foi ainda mais

15. f

como: saúde, educação e habitação. Por mais se tenham

alarmante em relação às mulheres negras. De 2003-2013

16. f

tido aumento no acesso à educação, com crescente nível

houve o aumento de 54,2% no total de assassinatos desse

17. f

de escolaridade, ainda encontram-se em profissões menos

grupo étnico.

18. f

valorizadas socialmente e por isso com menores salários,

19. f

como o serviço doméstico, a educação e a saúde.

11.

A violência contra as mulheres é um dos elementos
estruturantes das desigualdades de gênero, estabelecido pelo

20. f

O machismo e o patriarcado, reforçados pelo

patriarcalismo e machismo e que está naturalizado em nossa

21. f

processo de produção capitalista, mantêm a divisão sexual

sociedade. Lutar pelo fim da violência, da criminalização

22. f

do trabalho impondo às mulheres as tarefas domésticas, pelo

das mulheres e pelo fim do controle de seus corpos continua

23. f

cuidado da casa e da família. Para estas condições de vida,

sendo papel da Educação e a CNTE deve dar continuidade

24. f

o sistema educacional continua sendo um espaço que as

a este debate contribuindo na construção de Coletivos

25. f

coloca no mercado de trabalho. Em relação às funcionárias

Feminista junto às filiadas.

26.

das escolas esta situação é mais explícita por fazer um

27. f

trabalho análogo ao trabalho doméstico.

2. Trabalhadores/as em Educação Aposentados(as)

28. f

Neste contexto, temos a escola como um espaço

Destacar a importância dos aposentado(as) na história

29. f

privilegiado para se fazer o enfrentamento ao machismo,

da Educação como militantes em defesa da educação pública

30. f

travando cotidianamente a luta contra a opressão patriarcal.

e dos direitos dos(as) trabalhadores(as) é reconhecer a

31. f

Prova disto foi o embate travado nas discussões do PNE e

participação ativa que tiveram na organização da categoria

32. f

dos Planos Estaduais e Municipais de Educação em relação

e na conquista de direitos. Concurso Público, Carreira

33. f

às proposições que se referiam e usavam o termo “gênero”.

Profissional são resultados da luta heroica destes(as)

O que exige ao mesmo tempo o enfrentamento ao

educadores(as). Conscientes de seu papel continuam firmes

35. f

Sistema Capitalista que reforça a produção de desigualdades

na ação sindical e nos movimentos sociais. Debatem a

36. f

sociais, dentre elas, o sexismo. Superar esta cultura e este

reforma previdenciária, lutam por políticas públicas que

37. f

sistema de produção pressupõe muitas ações. Mas, uma

garantam e ampliem seus direitos. Porém, ainda não ocupam

38. f

delas, com certeza, passa pela formação permanente. Pode

o espaço devido na centralidade das nossas lutas e das

39. f

ser uma das tarefas da CNTE, na Secretaria de Relações

demandas.
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Considerando que na educação são maiorias

e 11.645/08; a criação da Secretaria de Políticas de

2. a mulheres, se faz necessário destacar que as aposentadas

Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR; as cotas raciais

3. a vivem uma realidade específica desta época. Cuidaram

nas Universidades e em alguns setores do Mercado de

4. a dos(as) filhos(as) e agora cuidam dos(as) netos(as), muitas

Trabalho; a inserção do 20 de novembro – Dia Nacional

5. a vezes pela falta de atendimento público para estas crianças.

da Consciência Negra, no calendário escolar.

6. a Com isto continuam realizando as atividades domésticas,

Isso tudo é resultado de muitas lutas e organização

7. a não sobrando tempo e condições para vivenciar outras

do movimento social negro no enfrentamento ao mito

8. a experiências de vida como o lazer, o passeio, as amizades, as

da democracia racial que não reconhece que as negras e

9. a conversas, enfim o ócio. Também muitos(as) aposentados(as)

os negros enfrentam os piores índices de desigualdades

10. a sofrem toda forma de violência, inclusive patrimonial,

sociais, têm menos acesso a políticas públicas e menos

11.

oportunidades de desenvolvimento social que a população

pelos filhos(as), netos(as). Precisam ser alertados(a)s com

12. a orientações específicas nestas situações.

branca. O racismo e as discriminações de classe e gênero

13. a

A CNTE deve continuar organizando e mobilizando

são eixos estruturantes das desigualdades sociais.

14. f

os(as) aposentados(as), priorizando e fortalecendo o

A educação continua reproduzindo os estereótipos

15. f

Coletivo de Aposentados(as) e contribuindo na organização

raciais e de gênero, nos papéis sociais atribuídos a mulheres

16. f

dos coletivos nas filiadas, estimulando a articulação entre

e homens, negros e negras, indígenas e brancos pelos livros

17. f

estes coletivos com vistas a fortalecer e unificar a luta.

didáticos e pela própria cultura escolar. Estas práticas de

18. f

Os Coletivos são espaços que estabelecem relações

ensino impactam de forma desigual as escolhas de meninos

19. f

horizontais de participação, além da formação permanente

e meninas no campo profissional, cultural e simbólico,

20. f

e o envolvimento dos(as) aposentados(as) nas lutas mais

reforçando as desigualdades. Contrapor a essa lógica

21. f

gerais.

e desvelar as ideologias de dominação e reconhecer o

22. f

Permanecem os desafios como o atendimento digno à

problema étnico-racial como uma das formas de dominação

23. f

saúde, acesso a habitação, enfrentamento a todas as formas

e opressão de classe é desafio premente e constante de

24. f

de violência para garantir a vida com dignidade a quem

educadores(as) e resultado do processo educativo como um

25. f

tem a sabedoria da experiência e ainda condições para

todo, A educação deve. Respeitar as origens históricas e as

26.

contribuir nas ações sindicais e viver plenamente. Exigir

manifestações culturais e religiosas do povo negro, fazer o

27. f

o cumprimento dos direitos contidos na Política Nacional

resgate da história de resistência deste povo e combater o

28. f

do Idoso (Estatuto do Idoso) deve estar na pauta das lutas

racismo no cotidiano escolar deverá ser pauta da formação

29. f

gerais da CNTE.

permanente.

30. f

A Reforma Previdenciária, que está sendo proposta

A CNTE e a organização dos Coletivos de Combate

31. f

pelo governo ilegítimo e golpista Temer, exigirá toda força

ao Racismo em conjunto com o Coletivo Dalvani Lelis

32. f

e organização para que não se concretize. Não será fácil!

deverão organizar programas de formação para intensificar

33. f

Os(as) aposentados(as) deverão estar firmes em mais esta

as lutas e a implementação das Leis 10.639 e 11.645.

34.

luta contra o desmonte do sistema previdenciário e das

35. f

aposentadorias.

4. Fortalecer o protagonismo da juventude estudantil

36. f
37. f

A juventude brasileira, como historicamente ocorre
3. A educação e as relações étnico-raciais

nos grandes momentos do país, tem se colocado à frente

38. f

Nestes últimos anos tivemos importantes conquistas

da democracia, contra o golpe e os retrocessos impostos

39. f

como o Estatuto da Igualdade Racial; as Leis 10.639/03

pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Foi a partir dos
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1. a avanços econômicos e sociais conquistados durante os

mobilização contra esse programa de barbárie.

2. a governos Lula e Dilma, que as juventudes passaram a

Esta juventude está ávida por continuar em marcha,

3. a ocupar e a criar espaços públicos de cultura e participação.

em luta. Cabe à CNTE, a partir de seu lugar e de seu papel

4. a Foi crescente, nesse período, a participação de jovens no

histórico em defesa da escola pública, contribuir para a

5. a interior dos movimentos sociais de dimensão nacional, a

construção de um amplo diálogo com estas juventudes

6. a exemplo da CNTE e do conjunto do movimento sindical,

em torno da disputa de uma educação emancipadora. A

7. a de movimentos e organizações campesinas, populares

partir das escolas, como territórios de luta e resistência, os

8. a e estudantis. A participação juvenil foi fundamental na

materiais de comunicação da CNTE precisam comunicar-se

9. a elaboração e execução de políticas públicas em todas as

com esta juventude.

10. a esferas de governo. Uma nova geração de jovens passou
11.

a cobrar mais. Mais serviços públicos de qualidade, mais

5. Trabalho, educação e saúde

12. a educação, mais direitos desmercantilizados, mais e melhores

O capitalismo transformou a educação em mercadoria

13. a condições de vida, mais democracia, mais diversidade

e o processo educativo foi, aos poucos, absorvendo ideia do

14. f

e mais autonomia. Foram anos de forte empoderamento

setor privado. Às/aos educadores(as) “aplicou-se” regras da

15. f

juvenil.

produtividade, da flexibilização, do aumento do ritmo de

16. f

Com o advento do golpe, as políticas de desmonte

trabalho, do tipo de tarefa a ser executada, do tempo para

17. f

do Estado e da Educação Pública encontraram um amplo

a sua execução, da jornada e carga de trabalho necessária,

18. f

e vigoroso movimento de resistência protagonizado

da terceirização e da precarização dos vínculos de trabalho.

19. f

pela juventude estudantil. Os movimentos de ocupação

Tem sido forçados(as) a dominar novas práticas

20. f

das escolas colocaram-se fortemente contra o golpe e

e saberes no exercício de suas funções, levando-os(as)

21. f

construíram redes de diálogo entre jovens estudantes,

a insegurança e desamparo, em face das condições

22. f

fomentando dentro das escolas e universidades o debate

inadequadas e à precarização das relações de trabalho:

23. f

sobre o fortalecimento e a defesa da democracia.

aumento dos contratos temporários, arrocho salarial,

24. f

Este movimento deixou nítido que a juventude

desrespeito ao piso salarial nacional, inexistência de, muitas

25. f

compreendeu que a única possibilidade de manter seus

vezes, planos de cargos e salários, perdas de garantias

26.

direitos é lutando incisivamente de forma contundente.

trabalhistas e previdenciárias, entre outros. Indicadores

27. f

Plural, diversa, ampliada, a “primavera estudantil”

evidenciam a deterioração da qualidade de vida, o aumento

28. f

abarcou desde a experiência das juventudes organizadas

de acidentes, novas doenças, a utilização de drogas lícitas e

29. f

nas Uniões Estaduais de Estudantes Secundaristas, UBES

ilícitas e o consumismo exagerado resultantes das condições

30. f

e UNE e até mesmo, uma ampla parcela de jovens que

inapropriadas que estão submetidos(as).

31. f

não se referenciavam nas tradições da esquerda estudantil,

Soma-se a este quadro de comprometimento à saúde

32. f

sindical ou partidária. Nesse contexto de ocupações das

as contradições sociais mais gerais. A violência social que

33. f

escolas, universidades e institutos, a juventude enfrentou a

se reflete nas diferentes formas de violência escolares,

34.

reação dos setores retrógrados e neoliberais. Enfrentaram e

a drogadição em que muitas das crianças, adolescentes

35. f

continuam enfrentando ainda, reações machistas, racistas,

e jovens estão submetidos, a ausência de participação

36. f

misóginas, absolutamente violentas. Presenciaram o

responsável dos(as) adultos (pais, mães, avós...) na educação

37. f

respaldo institucional às práticas fascistas. Compreenderam

dos(as) estudantes, a falta de uma rede de proteção social e

38. f

as propostas de desmonte do futuro da nação, antipovo e

de saúde etc, são algumas das situações do entorno escolar

39. f

contra os direitos humanos. A juventude fortaleceu sua

que são enfrentadas pelos(as) educadores(as) no dia a dia.
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1. a Este cotidiano aliado a um sentimento de impotência do

base da educação entre os vários segmentos, entre as várias

2. a que fazer e como fazer acaba gerando mais adoecimento

redes de ensino, entre os mais jovens e os mais experientes

3. a

Há também de se levar em conta a especificidade de

na carreira, promovendo a fragmentação, com o objetivo de

4. a que esta é uma profissão eminentemente feminina. É preciso

dividir e enfraquecer os(as) trabalhadores(as), e apontam

5. a levar esta realidade em conta, ainda mais sabendo que elas

para a precarização, terceirização, e grandes perdas de

6. a estão submetidas a uma dupla e, em muitos casos, há uma

direitos.

7. a tripla jornada de trabalho o que as fazem mais suscetíveis ao

Nossa resposta deve ser a Unidade política, através

8. a adoecimento. Nesse sentido uma política de saúde pública

da unificação sindical e das lutas em cada local de trabalho.

9. a de atendimento aos(às) educadores(as) precisa refletir esta

Um aspecto importante para nossas entidades

10. a condição de gênero, de atenção e cuidado específicos à

sindicais do ramo Educação deve ser melhorar a

11.

representatividade da composição das direções executivas

saúde da mulher.

12. a

Há, portanto um grande nível de estresse físico e

e coletivos, a partir da construção das pautas de lutas,

13. a mental o que os(as) leva ao adoecimento e afastamento

contemplando pontos comuns e específicos, definição de

14. f

temporário, e não muito raro, são permanentemente

pontos prioritários para os(as) funcionários(as) de escolas

15. f

afastados(as) das atividades que desenvolviam. Em

e professores(as), considerando ainda as características

16. f

decorrência disto surgem a alienação e a perda do significado

geracionais, de gênero, de formação profissional, e das

17. f

do trabalho.

condições de trabalho para todos(as) que fazem as escolas

18. f

É preciso lutar por uma política de atenção à saúde

19. f

dos(as) educadoras(es) que garanta a promoção e prevenção;

Dentre os pontos unificadores das pautas de luta é

20. f

cobrar do Estado a notificação (nexo causal) das doenças

preciso priorizar a disputa pela realização dos concursos

21. f

decorrentes do trabalho, para caso de aposentadoria por

públicos para professores(as) e funcionários(as), para barrar

22. f

invalidez ocupacional ou do trabalho, garantindo assim a

a terceirização e defender a educação pública contra o

23. f

integralidade dos vencimentos; exames periódicos da vida

neoliberalismo. A institucionalização da formação dos

24. f

funcional, lutar pela humanização e desburocratização das

funcionários(as) de escolas pelos estados, a inclusão no

25. f

perícias médicas, pela redução do número de estudantes

calendário escolar de dias reservados para a formação

26.

por turma, pela ampliação da hora atividade do porte de

pedagógica, são pontos fundamentais para consolidar a

27. f

escolas, e pela aquisição de equipamentos de proteção à

concepção de educadores(as) que inclui professores(as) e

28. f

saúde para as(os) funcionárias(os).

funcionários(as) discutindo e construindo juntos os pontos

29. f

comuns da educação e a luta pela valorização do Piso/
6. Funcionários(as) da Educação: construindo a

30. f
31. f

e órgãos dos sistemas de ensino.

unidade entre os(as) educadores(as)

Carreira dos profissionais da educação.
Assegurar a existência de funcionários(as) da

32. f

No momento difícil em que vivemos, construir a

educação profissionalizados com carreira específica fortalece

33. f

unidade dos trabalhadores e trabalhadoras é fundamental,

a sua interação qualificada no processo educativo, seu

34.

especialmente para os(as) que compõem o ramo Educação,

reconhecimento pedagógico, assumindo comportamentos

35. f

pois o projeto neoliberal que tomou o país com o Golpe

educativos e participativos, e contribui para a superação

36. f

de Estado põe em risco todas as conquistas democráticas e

das posturas conservadoras e burocráticas no interior das

37. f

direitos sociais desde a Constituição de 1988. E entre estas

escolas e dos sindicatos, fazendo avançar a luta pela gestão

38. f

a Educação Pública é um dos direitos mais ameaçados.

democrática.

39. f

Os governos têm ampliado as diferenças dentro da
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1. a e precarização têm de afirmar a função social da Escola e

América Latina, estabelece um novo ciclo político que

2. a o conceito de Educador – onde todos os profissionais da

avança internacionalmente no sentido contrário ao Estado

3. a educação tem um papel essencialmente pedagógico dentro

Democrático de Direito, com fortes traços fascistas e que,

4. a do ambiente escolar, independentemente de sua tarefa. É

traz inúmeras perdas para os(as) trabalhadores(as) e para

5. a preciso compreender que a fragilização dos profissionais da

as instituições democráticas. Sendo assim, é urgente que

6. a educação e a negação de seu reconhecimento profissional

a agenda dos trabalhadores(as) da educação priorize o

7. a são elementos do processo de destruição da Educação

fortalecimento de suas organizações e a unidade das pautas,

8. a Pública – um dos objetivos do projeto neoliberal que

concentrando ações em quatro âmbitos problemáticos: a

9. a golpeia o país nesse momento. Resistiremos aos ataques

desigualdade e a concentração de renda; o desemprego e o

10. a de forma unificada!

mercado de trabalho; a capacidade do estado em promover

11.

o desenvolvimento; e a democracia e a participação social.

12. a 7. A Educação para o combate a Homofobia

Os movimentos sociais e sindicatos precisam ocupar as ruas

13. a

O ódio às pessoas LGBT permeia a sociedade

para denunciar e impedir os retrocessos nas leis trabalhistas,

14. f

brasileira e está presente nas escolas, sendo esta um

defender a manutenção e o avanço dos direitos, bem como

15. f

poderoso lugar de reprodução das lógicas homo/lesbo/bi/

a restituição da ordem democrática e a ilegitimidade deste

16. f

transfóbico. A escola continua assentada sobre um modelo

Governo. É momento de resistir contra da perda de direitos.

17. f

heteronormativo onde a demarcação de gênero e todas as

Nenhum direito a menos!

18. f

formas de preconceito e discriminação são amplamente

Dada a urgência do que vivemos é mais do que

19. f

divulgadas. Índices mostram que a discriminação e a

necessário reafirmarmos os princípios e ações que

20. f

violência homo/lesbo/bi/transfóbica continuam presentes no

visam à construção de uma outra sociedade com vistas

21. f

espaço escolar. Incide na relação docente-estudante, produz

a emancipação humana. Neste sentido nossas ações e

22. f

desinteresse pela escola, dificulta a aprendizagem e leva ao

estratégias devem-se pautar em:

23. f

abandono escolar. Afeta a definição da carreira profissional

24. f

e dificulta a inserção no trabalho. Desumaniza, promove

sociedade em que a emancipação humana seja

25. f

insegurança, isolamento e vulnerabilidade. É necessário

o princípio fundante como alternativa e combate

26.

que os sujeitos LGBT se tornem ativos/as e autônomos/as

ao capitalismo;

27. f

agindo politicamente para combater a opressão de que são

28. f

vítimas e para a autoafirmação dessa população.

•

•

defender o socialismo: a construção de uma

buscar a solidariedade nacional e internacional,
estreitando relações de solidariedade, no campo

29. f

Para responder a essa demanda a CNTE intensificará

30. f

a luta pela organização LGBT em todas as afiliadas,

31. f

instrumentalizando-as para que cobrem das secretarias

32. f

de educação dos estados e municípios programas de

33. f

formação inicial e continuada que promovam a cultura

34.

do reconhecimento de gênero, identidade de gênero e

irmão do Haiti, país ocupado militarmente por

35. f

orientação sexual e, também lutar pela utilização do nome

tropas da ONU e sob o comando militar do

36. f

social.

Brasil, com seus trabalhadores submetidos à

da luta de classe. A saída para os trabalhadores
é internacional;
•

povos e afirmação de sua soberania;
•

37. f
38. f
39. f

defender o princípio da autodeterminação dos
reafirmar a defesa da soberania do povo

superexploração em “zonas francas” controladas
PLANO DE LUTAS

por multinacionais;

A realidade mundial, o cenário constituído na
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•

1. a

refugiados(as) que são expulsos(as) de suas

2. a

terras por processos de guerra, de catástrofes

educação, saúde, habitação popular, e geração

3. a

naturais ou até mesmo pelas condições sociais

de emprego trabalho e renda;

4. a

degradantes de alguns países;

5. a

•

•

lutar pela ampliação do orçamento público para

lutar pela manutenção do direito irrestrito de

defender o Estado Democrático de Direito

greve e respeito total a organização dos(as)

6. a

que está sob a ameaça no Brasil e em países

trabalhadores(as);

7. a

do continente contra as formas golpistas de

8. a

apropriação do poder que desconsideram a

9. a

democracia representativa e participativa;

10. a

•

•

defender os recursos públicos exclusivamente
para a escola pública;

•

ampliar a discussão na categoria e na sociedade

defender a construção de um novo sistema

sobre reformulação curricular a fim de construir

11.

político, construído através de uma constituinte

uma escola inclusiva e sintonizada com as

12. a

exclusiva e soberana sobre o sistema político

demandas do nosso tempo;

13. a

com participação popular;

14. f

•

15. f
16. f

•

•

construir um projeto pedagógico que oportunize

lutar contra o governo do usurpador Temer

uma educação crítica, questionadora da

exigindo sua imediata saída.

realidade, voltada para a transformação social

defender ampliação da reforma agrária e urbana

e liberdade do indivíduo;

17. f

e pela retomada da política de redistribuição de

18. f

riquezas nos países da América Latina e outras

19. f

regiões equivalentes do globo;

•

lutar pelo cumprimento do artigo 69 da LDB;

defender as riquezas naturais nacionais como

•

lutar pela instituição, fortalecimento e afirmação

20. f

•

•

lutar pela aplicação de 10% do PIB,
exclusivamente para educação pública;

21. f

patrimônio nacional estratégico e lutar contra

dos Conselhos Escolares autônomos e

22. f

toda tentativa de fragmentação ou privatização

democráticos;

23. f

deste patrimônio;

24. f

•

•

contribuir e Participar dos eventos da

lutar contra as renúncias fiscais indiscriminadas
e combate à sonegação;

25. f

Internacional da Educação para a América

26.

Latina, em especial dos encontros do Movimento

e superior para que todos os Funcionários de

27. f

Pedagógico Latino-americano;

Escola tornem-se Profissionais da Educação;

28. f

•

buscar as unificações das lutas, participando

•

•

lutar pela consolidação da formação técnica

lutar pela consolidação de formação continuada

29. f

de forma concreta e efetiva das campanhas

30. f

e mobilizações definidas e encaminhadas

31. f

pela CUT Nacional e pela Coordenação dos

Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha) como

32. f

Movimentos Sociais;

instrumento vital para a contenção da violência

lutar pela ratificação no Brasil da Convenção 158

contra mulheres e a impunidade;

33. f

•

para todos os Trabalhadores em Educação;
•

defender irrestritamente a aplicabilidade da

34.

da OIT (Organização Internacional do Trabalho),

35. f

que coíbe práticas antissindicais pelo poder

estaduais e nacional a fim de construir uma

36. f

público;

política que garanta qualidade de vida ao idoso;

37. f

•

lutar pela redução da jornada de trabalho sem

•

•

incentivar a criação de fóruns municipais,

realizar cursos e debates para trabalhadores(as)

38. f

redução de salário e distribuição de renda e

em educação aposentados(as) sobre saúde,

39. f

riqueza;

sexualidade, envelhecimento, aposentadoria,
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previdência pública;

Silva, Helenice Balbino Silva, Marta Maria Queiroz

construir políticas sociais de inclusão das

de Moura, Margarida da Rocha, Renildes Ramos dos

3. a

mulheres, contra a discriminação racial, em

Santos, Maria Aparecida de Almeida, Ana Maria Rozendo

4. a

defesa do meio ambiente e na defesa da livre

Bertoldo Aline Rocha dos Santos, Marluce Remígio dos

5. a

orientação sexual;

Santos, Josineide Martins dos Santos, Maurício Lemos

lutar contra a desqualificação do trabalho

Albuquerque, Verdja Leite da Silva, Irene Batista Lima,

7. a

do(a) funcionário/a de escola, feita através

Audizete Calheiros Peixoto, Cicera Ferreira da Silva, Ângela

8. a

da terceirização e improvisação de outros

Maria de Lima, Lucilene Rodrigues da Silva, Valdir dos

9. a

profissionais nos setores das escolas;

Santos Costa, Joelma Ferreira Lessa, Cornélio Juvêncio de

estabelecer critérios objetivos para a

Souza, Professor, Jaciel do Nascimento, José Marcelo dos

11.

movimentação dos/as profissionais entre

Santos Lima, Cinara dos Santos Silva, Ana Cristina Mota

12. a

unidades escolares, observados: a manifestação

Pinto, Helenice Lopes da Silva, Glória de Lourdes Neves

13. a

expressa dos(as) profissionais, o respeito aos

Ferreira, Izael Ribeiro Gomes, Tarciana dos Santos, João

14. f

direitos dos(as) profissionais, os interesses

Paulo Lima de Melo – Professor, Valdeci Ferreira Silva

15. f

da aprendizagem dos estudantes; e garantir

Santos, Carlos Jorge Souza Ramos, Glevson da Silva

16. f

a realização periódica de concurso de

Pinto José Cledisvan dos Santos, Etelvina Janiete Barros

17. f

movimentação interna dos(as) profissionais da

Carnaúba Veras, Ednaldo Gomes das Neves Filho, Cristina

18. f

educação.

Alves Silva, Jocival Dionisio Barbosa, Hevson dos Santos

defender a construção e consolidação de um

Alécio, Kelvia dos Santos Vital, Flávia Alexandre dos

20. f

Sistema Nacional de Educação Pública na

Santos, Lucia Vieira de Lima, Maria Jesiane dos Santos,

21. f

perspectiva dos(as) trabalhadores(as);

Katiucia Alves Santos Figueredo, Sitrânia Pereira Cardoso,

defender um novo PNE, que atenda os anseios

Erivaldo Valentim dos Santos, Maria José Lopes de Oliveira,

da classe trabalhadora;

João Jorge Melo de Farias, Silverânea Maria dos Santos,

defender intransigente do PSPN e Plano de

Rubens Florentino Nascimento, Altair Fontes dos Santos,

25. f

Carreira para todos(as) os(as) trabalhadores em

Ana Lucia Gomes de Barros, Emanuela Barbosa da Silva,

26.

educação e do custo-aluno qualidade compatível

Rosenita Maria da Silva, Valdemir Gomes da Rocha,

27. f

com a as necessidades educacionais.

Maria do Socorro Figueiredo, Maria Edileuza Souza, Maria

►Lutar contra a aprovação da reforma

Carmelita Souza, Sheila Lydiane Ferreira de Lima, Adalgisa

29. f

da previdência a exterminadora do futuro

Nelcy Guimarães Costa Lira, Sivaldo Araújo dos Santos,

30. f

encaminhada pelo governo Ilegítimo e golpista.

Lenilda Lima da Silva, Neide Aparecida Alves Brito, Edilton

Caderno

1. a
2. a

6. a

10. a

19. f

22. f

•

•

•

•

•

23. f
24. f

28. f

•

•

de

31. f
32. f

Dantas Costa, Edna Maria Lopes do Nascimento, Edileuza
ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

Vespasiano dos Santos, Maria Rosa Bernardo da Silva,

EXECUTIVA DA CNTE: Milton Canuto de

Adriana Andrea da Silva, Marcus Swell Brandão Menezes,

34.

Almeida, José Valdivino de Morais, Lirani Maria Franco

Flávio Antonio Santos Luz, Cristina de Fátima da Silva,

35. f

e Francisco de Assis Silva.

Irenalva Castro Lessa, Cristiano Santos do Nascimento,

33. f

36. f

SINTEAL: Maria Consuelo Correia, Célia Maria

37. f

Henrique Capistrano, Darci Acioli Silveira, Girlene Lázaro

APP-Sindicato: Aline Chalus Vernick Carissimi,

38. f

da Silva, Maria dos Prazeres Batista Silva, Ivanilza Fabrício

Ana Claudia Fonseca, Ana Lucia Zambao, Ana Paula

39. f

Coelho, Maria Zelia Pereira da Silva, Patrícia David da

Da Silva Grams, Angela Maria Slongo, Aparecida
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1. a Silveira De Almeida, Ari Luis Jarczewski, Barbara

Tavares da Silva, Lùcia Angela Marreiro, Maria de Fátima

2. a Gerusa Hermann, Carlos Alberto Nogueira Diniz,

Morais, Elizabeth Rodrigues Gouveia, Laureci Penaforte

3. a Carlos Alberto R De Souza, Cassia Cristina Camilo,

Vieira e Rejane de Lourdes Soares.

4. a Celma Elaine Guiroto, Celso Aparecida Correa Junior,

SINTEP/PA: Raimunda da Costa Barreto, Vinicio

5. a Clarice Aparecida Budach, Claude Guzzi De Souza,

da Silva Nascimento, Antônia Sueli Sousa e Carmen Lúcia

6. a Claudemir Esquerdo Coral, Cristiane De Campos,

Rodrigues Carvalho dos Santos

7. a Cristiane Pereira Brito, Cybele De Rossi, Daniel

CPERS/RS: Edson Rodrigues Garci, Íris de

8. a Nascimento Matoso, Debora Cristina Pereira, Ederson

Carvalho, Mário José Willers, Fabrício Soares de Borba

9. a Camiloti, Eduardo Gonçalves, Elian,e H Rocha, Eva

Corrêa, Suzana Cecília Lauermann, Valdete Moreira Dias

10. a Dos Santos Coelho, Everson Jose Lopes, Fernanda

APEOC/CE: Roberto Sergio Barbosa dos Santos,

11.

Estrada Martins M Minelli, Gilberto Aparecido Gonçalves,

Andre Luís Araújo Sabino

12. a Gilberto Santana De Alencar, Hermes Silva Leão, Ironei

APEOESP: Gilnair Alves Pereira, Jailton Farias,

13. a De Oliveira, Jean Carlos Franzoi Dernis, Jean Carlos

Arcilei Celio Gabriel e Bernadete Cristina de Oliveira

14. f

Justi, Joana D Arc Franco Bertoni, Joares Joaquim De

Moraes.

15. f

Souza, Jose Rodrigues Lemos, Juan Junior Provens,

CINTE/RN: Maria Marleide da Cunha Matias,

16. f

Lenilda Bernardes Ferreira, Lourdes Piedade Da Silva,

Gilberto Rêgo Diogenes, Marcos Venicius Filgueira de

17. f

Ludi Meri Raymundo, Luiz Fernando Rodrigues,

Medeiros, Marciano Matias Neto e Maria José Fernandes.

18. f

Maely Barbosa Costa. Mara Regina Belloni Duarte,

19. f

Marcelo Lisboa Santiago, Marcelo Zottis, Marcia Tobias

20. f

Carneiro, Marcio Roberto Nogueira Diniz, Maria De

21. f

Luisa De Mello Costa, Maria Rosely De Col, Mariah

22. f

Seni V Silva, Marizete Pereira Da Silva, Marlei

23. f

Fernandes Carvalho, Marlon Cristiano Alves, Marta

24. f

Da Silva Soligo, Michele Lima, Miguel Forlin, Nádia

25. f

Aparecida Brixner, Nueli De Souza Bisler, Regiane

26.

Plantes Pires, Rita Josiane Gasparelo, Rosangela De

27. f

Fatima Rodrigues, Roseane Araujo Silva, Rosemary

28. f

Pinheiro Lima, Selma Abre Amorin, Silvana Rodrigues

29. f

Da Fonseca, Suzetti Ani Polga, Tercio Alves Do

30. f

Nascimento, Tereza Lemos, Valci Maria Mattos,

31. f

Vanderlei Dos Santos, Vanderlei Dos Santos, Vera

32. f

Rosi Lopes De Morais, Vilma Terezinhade Souza Pinto,

33. f

Vitor Aparecido Molina, Walkiria Olegario Mazeto.
SINPRO/DF: Gabriel Magno, Hamilton Caiana,

34.
35. f

Silvana Fernandes, Henrique Torres, Ruth Brochado,

36. f

Ivanna Sant’Ana, Leilane Costa, Melquisedek Aguiar,

37. f

Maria Alves, Neidimar Oliveira, Raimundo Kamir, Misael

38. f

Barros, Auriene Vieira.
SINTEP/PB: Maria Leônia Gomes de Lima, Paulo

39. f
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RESOLUCÕES DA INTERSINDICAL

1. a
2. a
3. a

4. a É na ação que se constrói a luta!

3 Esta crise soma austeridade e o avanço de setores

5. a

reacionários, disputando e explicitando bandeiras de

6. a

“Uma das questões centrais com que temos de

características patriarcais, racistas, lesbohomotransfóbicas,

7. a

lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas

xenofóbicas e fascistas. Assim, apesar das especificidades

8. a

revolucionárias que nos engajam no processo radical

de cada país, a tentativa de ganhar a sociedade com ideais

9. a

de transformação do mundo. A rebeldia é o ponto de

10. a

partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas

4 A China é a segunda maior economia do mundo e

não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa

atuou, nos últimos anos, como uma verdadeira locomotiva do

12. a

se alongar até uma posição mais radical e crítica,

planeta, demandando commodities e ofertando manufaturas

13. a

a revolucionária, fundamentalmente anunciadora.

e capital. A desaceleração desse motor traz consequências

14. f

A mudança do mundo implica a dialetização entre a

notáveis, particularmente para a América Latina que exporta

15. f

denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua

para o gigante asiático matérias-primas como ferro, soja,

16. f

superação; no fundo, o nosso sonho” (Paulo Freire)

petróleo, carne e cobre. Já a queda dos preços do petróleo

11.

17. f
18. f

reacionários tem sido um traço comum.

impacta fortemente os chamados “países emergentes”, que
CONJUNTURA INTERNACIONAL

tem sua pauta de exportação lastreada no óleo.

19. f

“...histórico, vivo a História como tempo de

5 Na Europa, os planos da Tróika, (Comissão

20. f

possibilidade e não de determinação”. (Paulo Freire)

Europeia, Banco Central Europeu e FMI) vêm causando

21. f

descontentamento popular que, a despeito disso, não

22. f

1 A crise econômica que irrompeu em 2008 segue

consegue reunir forças para botar abaixo a austeridade

23. f

ampliando seus efeitos nocivos sobre os povos. Diversos

imposta pelos organismos controlados pelos bancos e

24. f

analistas têm alertado para a possibilidade de uma “nova”

multinacionais.

25. f

crise se abater sobre a economia mundial. Os círculos

6 No norte da África, o entusiasmo de alguns com a

26.

neoliberais insistem em caracterizar a crise como efeito

chamada Primavera Árabe dá lugar a preocupação crescente

27. f

dos gastos dos governos, escondendo o fato de que essa

com os desdobramentos trágicos, particularmente na Síria,

28. f

é uma crise provocada pela lógica de funcionamento da

Líbia e Egito. Se é verdade que os regimes dessa região

29. f

economia capitalista.

acumulavam degeneração e autoritarismo, a ingerência

30. f

2 A “solução” imposta pelo estabilishement é

31. f

mais austeridade fiscal, mais desregulamentação, mais

32. f

precarização e aumento da exploração, demonstrando

7 A invasão norte-americana no Iraque, que levou

33. f

o caráter regressivo do capitalismo, mas também uma

terror aos milhões de pessoas e foi responsável pelo

34.

incapacidade do sistema de iniciar um novo ciclo

desmantelamento e fragmentação daquele país, produziu

35. f

de crescimento econômico. Algumas variáveis são

o pano de fundo para o desenvolvimento de organizações

36. f

importantes para apontar possíveis desdobramentos no

do tipo Estado Islâmico. Já a guerra civil na Síria foi o que

37. f

plano internacional: a desaceleração da economia chinesa,

faltava para o fortalecimento do sectarismo, desnudando

38. f

a queda dos preços do petróleo e a definição da taxa de

um mundo conflagrado por conflitos internacionais, com

39. f

juros nos EUA.

centenas de milhares de mortos e refugiados.
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8 Na América Latina, o ciclo de governos

11 No entanto, a elite internacional e brasileira,

2. a progressistas e suas políticas de integração regional enfrenta

não suportaram sequer as políticas que Singer chamou de

3. a uma grave crise. As causas são variadas, desde dificuldades

“Reformismo fraco”. O golpe perpetrado pelo grande capital

4. a econômicas até enfrentamentos políticos internos e externos.

e seus aliados no congresso, na mídia e nas instituições do

5. a O que se denomina ciclo progressista, ciclo reformista

regime, com suas ramificações internacionais, se consolidou

6. a ou onda antiliberal envolve lideranças, administrações e

no senado.

7. a processos distintos entre si. Os governos dessa safra tiveram

12 Assim, o governo ilegítimo de Michel Temer,

8. a o mérito de colocar demandas sociais no centro da agenda

instalado por meio de um golpe de Estado, e sua maioria

9. a nacional. Nos casos venezuelano, boliviano e equatoriano,

no Congresso Nacional, aprofundam os ataques aos direitos

10. a a correlação de forças se alterou de forma efetiva em favor

sociais, à democracia e à soberania nacional. A ofensiva

11.

dos setores populares. Nesses países, a chegada de novos

brutal da agenda golpista visa transferir ao grande capital

12. a governos foi marcada por transformações institucionais

rentista os recursos públicos, maior renda originária do

13. a que mudaram o panorama político.

trabalho e os recursos naturais, a partir do aprofundamento

14. f

9 A ascensão do empresário e líder da direita

da exploração sobre a classe trabalhadora, do desmonte

15. f

ultraliberal Mauricio Macri na Argentina, vencendo as

do serviço público, a drástica redução do papel social do

16. f

eleições naquele país,em março de 2015, juntamente com a

Estado e a entrega das riquezas do país, como o pré-sal

17. f

vitória da direita no Paraguai, no Peru com Keiko Fujimori,

para as multinacionais.

18. f

o cerco a Venezuela, Equador, Bolívia e o golpe institucional

13 Outros elementos que nos coloca contrárias/os ao

19. f

no Brasil, demonstram o fim de um ciclo de governos

impeachment é que se trata de uma campanha orquestrada

20. f

nacionais desenvolvimentistas na América Latina.

pela direita, assumida pela grande mídia, como atalho para

21. f
22. f

se chegar ao governo. A quebra da institucionalidade não
CONJUNTURA NACIONAL

se desemboca em benefícios populares, mas se apresenta

23. f

“No mundo da História, da cultura, da política,

de diversas maneiras: o recrudescimento da criminalização

24. f

constato não para me adaptar mas para mudar.

e repressão da luta e do movimento social organizado,

25. f

(...) Constatando, nos tornamos capazes de

reforço do ódio e da intolerância às mulheres, LGBTs,

intervir na realidade, tarefa incomparavelmente

aos povos indígenas, a juventude, especialmente pobre e

27. f

mais complexa e geradora de novos saberes do que

negra, ampliação do caráter seletivo da justiça, repressão

28. f

simplesmente a de nos adaptar a ela”. (Paulo Freire)

dos conflitos pela terra na cidade e no campo, reforma do

26.

29. f

ensino médio, censura e mordaça ao direito à educação são

30. f

10 A mudança no cenário internacional inviabilizou

31. f

a estratégia de conciliação de classes levada a cabo pelos

14 As prometidas reformas da previdência e

32. f

governos petistas. Com a impossibilidade de conciliar os

trabalhista, o projeto da terceirização, o amplo processo de

33. f

distintos interesses das classes – e suas frações – o governo

privatização, entre outros projetos regressivos, demonstram

34.

Dilma, eleito com um discurso de garantia dos direitos

porque o grande capital e a direita, no Brasil e no centro do

35. f

sociais em 2014, delineou que estava disposta a aplicar

império norteamericano, aceleram os desdobramentos do

36. f

parcela considerável do programa econômico conservador.

golpe contra o povo brasileiro.

37. f

Mudanças regressivas nas regras de acesso ao seguro-

15 A PEC 55 se configura como uma desconstituinte.

38. f

desemprego e pensões, cortes substanciais dos investimentos

Destrói as possibilidades do Brasil garantir serviços públicos

39. f

em políticas sociais, como na educação.

suficientes na saúde, educação e demais áreas sociais,
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1. a além de por fim a fundamental política de valorização

20 Diversas organizações se articulam para a

2. a do salário mínimo. Temer congela os recursos para as

construção de uma greve geral. A Intersindical junto da

3. a políticas públicas para liberar mais dinheiro para o rentismo

Frente Povo Sem Medo, em unidade com outros setores

4. a parasitário que suga o orçamento público através dos juros

sociais, intensifica as mobilizações de rua. É fundamental

5. a e das amortizações da dívida pública.

a construção da unidade efetiva e sincera dos movimentos

6. a

sociais, em particular das centrais sindicais, para barrar a

16 Assim, o golpe contribui para o aumento da

7. a vulnerabilidade da população mais pobre do Brasil –

agenda do golpe.

8. a especialmente as mulheres e a população negra, e para

21 O movimento popular, sindical, estudantil e a

9. a o afastamento da, já reduzida, participação das mulheres

esquerda em geral, devem acompanhar esse processo,

10. a nos espaços de decisão política. Evidenciando que a elite

buscando construir laços de solidariedade e organização com

11.

reacionária brasileira, junto da grande mídia, sua aliada,

a massa de desempregados, construindo saídas populares de

12. a tenta convencer a sociedade que as políticas que vem sendo

luta e organização, do contrário a direita pode utilizar essa

13. a implementadas são para a “melhora da economia”, portanto,

situação para fortalecer o caldo de ódio e fascistização que já

14. f

algo bom para o país, quando, na verdade, a “melhora” é,

é verificado na estratégia da ultradireita. Nesse contexto, os

15. f

mais uma vez, para o setor mais rico: para os “donos do

movimentos populares, em particular os que se organizam

16. f

capital” (empresários, latifundiários, banqueiros...) e para a

para lutar por moradia, terra e emprego tendem a ter um

17. f

manutenção do imperialismo, em especial o estadunidense.

incremento em sua base social e a adoção de uma política

18. f

17 Desta maneira, o governo golpista revela que

19. f

a promessa de retomada do crescimento econômico não

22 Os elementos da conjuntura aqui apontados

20. f

passou de demagogia para usurpar o poder e aprofundar as

demonstram uma situação grave, contendo riscos, incertezas

21. f

políticas neoliberais, pois o desemprego se amplia, retorna

e algumas possibilidades. Para que os desdobramentos desse

22. f

o arrocho salarial e a redução do poder de compra dos

cenário sejam positivos às trabalhadoras/es será necessário

23. f

trabalhadores, assim como o endividamento das famílias, o

o exercício da reflexão, de ousadia e de capacidade de

24. f

que reflete na deterioração das condições de vida da classe

construir alianças, as mais amplas possíveis, balizadas pelos

25. f

trabalhadora. A despeito disso, os setores conservadores,

interesses populares.

26.

golpistas e neoliberais saíram fortalecidos do recente

27. f

processo eleitoral.

acertada para o período pode fazer toda a diferença.

POLÍTICA EDUCACIONAL

28. f

18 Há, ainda, outras graves alterações, como Estatuto

“Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”.

29. f

da Família, Maioridade Penal, Criminalização da Mulher

(Paulo Freire)

30. f

Vítima de Violência Sexual, Estatuto do Desarmamento,

31. f

Redução da Idade de Trabalho, defendidas pelas bancadas

32. f

conservadoras, fundamentalistas e ruralistas.

33. f

23 Na educação, assim que Temer assumiu o
governo, acelerou o processo de privatização, terceirizações

19 Neste momento, as ocupações de escola pela

e sucateamento do ensino público. Quando acirrou o ajuste

34.

juventude, bem como das Universidades e Institutos Federais

fiscal, declarou a diminuição de 45% das verbas destinadas

35. f

apontam que a resistência social será ampla e radicalizada.

para universidades públicas do Brasil para 2017, cortou

36. f

Eis o caminho para barrar a agenda regressiva do golpe.

mais de 3 mil bolsas de pós-graduação (já concedidas),

37. f

Nada podemos esperar de um Congresso formado em sua

realizou alterações que facilitam o fechamento de vagas

38. f

maioria por uma casta política privilegiada, composta de

em graduações nas faculdades federais, além de tentar o

39. f

homens brancos, ricos e antipopulares.

desmonte completo da escola laica e crítica – utilizando
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1. a para isso o PL Escola Sem Partido, a Reforma do Ensino

posto que, por exemplo, ao invés de lutar pelo cumprimento

2. a Médio e a PEC 55, projetos que somam ao (já retirado)

da meta (igualar o salário dos professores aos demais

3. a debate sobre gênero dos planos de educação.

profissionais com ensino universitário) e ver seus salários

4. a

24 Temer alterou a composição do Conselho

elevados, os professores paralisam suas atividades para

5. a Nacional de Educação (CNE). Colocou no CNE próceres

receber o seu salário em dia e não parcelado em vários

6. a do setor privado de ensino e não terá pudores em desmontar

estados e municípios. A exemplo de alguns estados e

7. a todas as conquistas sociais. A nova composição do Conselho

município no Brasil como no Rio de Janeiro e Rio Grande

8. a representa uma evidente guinada privatista e estará a serviço

do Sul.

9. a da consolidação da função reguladora da educação básica,

28 Sem a derrota destas medidas que atentam contra

10. a por meio de avaliações de larga escala, de apropriação

os direitos sociais não haverá possibilidade de retomada do

11.

debate sobre cumprir ou não cumprir o Plano Nacional de

privada do bem público (OSs é um exemplo).

12. a

25 A PEC 55 pretende congelar os investimentos

Educação. E o prejuízo para milhões de brasileiros estará

13. a sociais nos próximos 20 anos, fazendo com que políticas

dado. São milhões de alunos de 0 a 3 anos que ficarão sem

14. f

públicas, que garantem direitos, tenham orçamento com

atendimento em creche, milhões que não serão alfabetizados

15. f

base apenas na variação inflacionária, significa que o Brasil

e incluídos pela primeira vez no processo educacional,

16. f

não terá aumento real de verbas nas áreas fundamentais,

milhares de escolas que não terão turno integral, professores

17. f

como saúde e educação. Além da perda de investimentos

que continuarão recebendo 70% do que recebem os demais

18. f

na educação, a PEC possibilita um efeito cascata nos

profissionais com igual formação e milhares de escolas

19. f

orçamentos dos estados e municípios, pois o orçamento

convivendo com situação precária que, na prática, nega o

20. f

de 25% da receita líquida de impostos para a educação

direito pleno à educação para as filhas e os filhos da classe

21. f

também será comprometido. Na prática, a PEC apresenta

trabalhadora.

22. f

a diminuição do Estado em áreas sociais, o fim de uma

23. f

conquista presente na Constituição de 1988.

29 É sabido que a oferta educacional é muito desigual
no país. Quando congela os recursos no patamar atual,

24. f

26 Em resumo, a proposta apresentada determina que

a medida condena milhões de brasileiras/os a ter acesso

25. f

a despesa da União no ano de 2026 será a mesma, em termos

apenas ao padrão de atendimento atual, ou seja, serviços

26.

reais, da executada (paga) em 2016. Todo o esforço é para

precários atuais continuarão no mesmo patamar existente.

27. f

se viabilizar na crise e, depois dela, garantir a reserva de um

Esta proposta inviabiliza a implementação do Custo

28. f

montante considerável de recursos produzidos por todos nós

Aluno Qualidade Inicial, dispositivo que deveria ter sido

29. f

para pagar os juros, amortização e demais encargos da dívida

implantado até a data 24 de junho de 2016. Isso inviabiliza a

30. f

pública. Na verdade a medida tira dinheiro da educação,

implementação dos já insuficientes recursos do custo aluno

31. f

da saúde, assistência social e demais serviços básicos para

qualidade aprovado no PNE, aprofundado a precariedade no

32. f

garantir a felicidade dos bancos e credores da dívida.

atendimento da Educação Pública. Esse processo contribui

33. f

27 Além dos cortes orçamentários no âmbito federal

para a consolidação de uma sociedade patriarcal, racista

34.

e consequentes crises vivenciadas em vários estados e

e machista, já que as mulheres (especialmente pobres e

35. f

municípios, estamos diante de uma possibilidade de

negras) que são responsáveis quase que exclusivamente

36. f

desmonte das conquistas sociais inscritas na Constituição

pelos cuidados com crianças e jovens serão penalizadas –

37. f

de 1988. A compressão dos gastos públicos no limite da

ainda mais – com a maior diminuição da responsabilização

38. f

correção inflacionária inviabiliza o cumprimento do PNE.

do Estado na área da educação.

39. f

Hoje, no meio da crise, a sua execução está em suspenso,
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1. a Regime Fiscal diz respeito ao piso salarial dos professores

34 A visão do projeto em relação aos alunos e

2. a da educação básica. Como havia a vinculação constitucional,

professores na relação ensino-aprendizagem é totalmente

3. a as receitas do Fundeb cresciam acima da inflação (com

anacrônica ao considerá-lo como um “ser cativo” sem

4. a exceção dos momentos de profunda depressão econômica)

capacidade de tomar posições, debater com seus professores

5. a e isso influenciava diretamente nos reajustes concedidos

sobre os problemas de sua atualidade histórica, reeditando

6. a no valor do piso. Essa medida, na prática, inviabiliza o

a concepção ultrapassada da “tábula rasa”. É, sem dúvida,

7. a formato atual de correção, provocando perdas nos futuros

um projeto que tenta amordaçar o professor e reduzí-lo a

8. a reajustes. Assim, a possibilidade de se cumprir a meta 17

um mero transmissor de informações, na perspectiva de

9. a do Plano Nacional de Educação, torna-se inviável, uma vez

uma concepção de “educação bancária”, há muito criticado

10. a que os mecanismos de correção salarial se tornam limitados

e negada pelos educadores brasileiros.

11.

apenas estarem vinculados a questões inflacionárias ou

35 A educação também precisa reconhecer estudantes

12. a aumento de arrecadação de tributos sem inverter prioridades

como protagonistas no processo educacional. Estudantes

13. a governamentais.

nunca foram depósitos de conteúdo, sua formação passa

14. f

31 Outro projeto que não podemos deixar de

por uma reflexão que precisa ser mais ampla que os muros

15. f

destacar é o da Escola Sem Partido. Se por um lado, tem

da escola. Desconsiderar isso é não reconhecer a dinâmica

16. f

ganhado espaço o debate sobre o combate às opressões,

do processo de ensino-aprendizagem e atuar a favor de uma

17. f

especialmente partindo de estudantes nos espaços das

educação limitada e não autônoma.

18. f

ocupações das escolas, técnicos e universidades. Por outro,

36 Outro grande ataque à Educação pelo governo

19. f

o fortalecimento do pensamento e do discurso conservador

ilegítimo foi a Medida Provisória (MP) 746/2016, que

20. f

e reacionário tem tido impacto na sociedade brasileira,

altera a organização da Educação Básica no Brasil, fazendo

21. f

o que inclui a escola. É neste contexto que se destaca o

a Reforma do Ensino Médio. O primeiro grande problema

22. f

movimento Escola sem Partido.

está no método. Utilizar uma MP na educação é atacar

23. f

32 O projeto tem como base o pressuposto de que

todo o processo de debate, aprofundamento da teoria,

24. f

nas escolas brasileiras há uma doutrinação da esquerda e

amadurecimento da proposta, fatores tão necessários para

25. f

que o Estado deve combatê-la. Além disso, parte da ideia

as políticas públicas, especialmente, para as políticas

26.

de que as concepções de mundo e de escola quando não

educacionais.

27. f

são de esquerda são “neutras”. Ideia absurda, pois não

37 Esta MP se apoia na necessidade de reformular

28. f

existe processo educacional e nem concepção de mundo

o Ensino Médio e num senso comum que olha para esta

29. f

que sejam neutras. Como bem colocou Paulo Freire “...toda

etapa da educação como “inútil”, “projeto fracassado”, ou

30. f

neutralidade afirmada é uma opção escondida”.

ainda, que tem o Ensino Médio das escolas públicas como

31. f

33 Este PL desconsidera os determinantes históricos,

espaço para servir, exclusivamente, para preparar a/o jovem

32. f

sociais, culturais e ideológicos que perpassam a produção e

para o mercado de trabalho. Desconsiderando a sociedade

33. f

transmissão do conhecimento; nega a educação como práxis

excludente e desigual que vivemos, além das desigualdades

34.

humana, como um ato político e a escola como um espaço

educacionais relacionadas e acentuadas às diferenças de

35. f

de disputa de projetos, de construção de potencialidades,

gênero, raça e classe.

36. f

de conhecimentos críticos, de exercício de cidadania;

38 A “educação profissional” é a expressão mais

37. f

pretende excluir do trabalho docente componentes político-

clara da mercantilização do processo educacional. A entrada

38. f

ideológicos; nega as contradições sociais concretas que se

do “Sistema S” no Ensino Médio público, financiado

39. f

manifestam nas diferenças de classe, gênero, etnia.

pelo governo federal, tiveram muito investimento no
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1. a último período e a Reforma do Ensino Médio sinaliza

pautas como a luta contra a terceirização, contra a redução

2. a o aprofundamento desta política. Mais uma vez,

da maioridade penal e a luta contra o golpe e sua agenda

3. a apresenta a diminuição do estado nas políticas publicas

regressiva. Durante este processo, a INTERSINDICAL

4. a e a responsabilização individual de quem precisa desses

– CCT, foi capaz de construir politicamente com os mais

5. a serviços.

diversos setores, não deixou se balizar pelo sectarismo

6. a

39 É relevante destacar que existem alternativas para

e mostrou que possui capacidade e articulação política

7. a o enfrentamento econômico que não passa pela austeridade

necessária para, junto da classe trabalhadora, enfrentar o

8. a e pela retirada de direitos. É possível taxar grandes fortunas,

saque que o governo ilegítimo pretende nos impor.

9. a realizar reforma tributária progressiva – em que ricos

44 A INTERSINDICAL – CCT constrói a Frente

10. a paguem mais e pobres menos – auditoria da dívida pública,

Povo Sem Medo, uma importante frente de mobilização

11.

que compõe os mais diversos movimentos sociais do país

dentre outras políticas.

12. a

40 Além disso, é necessário a união de vários setores

e que tem sido uma ferramenta importante de mobilização

13. a (sindicatos, juventude, profissionais da educação etc.) contra

contra os ataques que estamos sofrendo. Nesse sentido, é

14. f

a PEC 55, contra o sucateamento da educação pública e

importante que essa Frente seja construída nos estados, já

15. f

gratuita, contra todas as políticas que retiram direitos, que

que ela permite promover ações conjuntas e fortalecer a

16. f

limitam - ainda mais - a democracia e que apresentam

luta política nacionalmente.

17. f

retrocesso para a maioria da população, nos afastando de

18. f

condições devida dignas!

atinge as entidades de representação de classe. Junto a este

19. f
20. f

45 A CNTE não passa ao largo da crise política que
processo, a atuação da CNTE durante o período petista foi

POLÍTICA SINDICAL

marcada por forte adesismo, com a ausência de críticas às

21. f

“Este esforço, o de diminuir a distância entre

22. f

o discurso e a prática, já é uma dessas virtudes

23. f

indispensáveis – a da coerência”. (Paulo Freire)

24. f

políticas do governo federal, o que fragilizou as ações da
entidade.
46 Nesse sentido, o golpe institucional no Brasil
nos exige um balanço crítico das políticas educacionais

25. f

41 O sindicalismo brasileiro vive uma crise política,

durante os últimos 13 anos que nos arme para os próximos

26.

que vai desde a burocratização do movimento sindical à

períodos. Nesse sentido, é importante reconhecer o caráter

27. f

crise de representatividade dos instrumentos tradicionais de

meritocrático do PNE do governo Dilma, expressas na

28. f

representação política. Parte desta crise pode ser explicada

manutenção das avaliações externas do sistema educacional,

29. f

a partir da cooptação das centrais sindicais, como a CUT,

as práticas privatistas de suas políticas, a diminuição de

30. f

que durante os governos petistas não foi capaz de manter

verbas para as universidades federais, a manutenção da

31. f

sua independência política.

aplicação de verbas para a área em patamares similares ao

32. f

42 A INTERSINDICAL – Central da Classe

governo FHC, dentre outras, fragilizaram o enfrentamento

33. f

Trabalhadora surgiu a partir da necessidade de reorganização

aos governos estaduais, uma vez que seguia orientação

34.

do movimento sindical brasileiro, que se apresentasse de

similar ao do governo federal.

35. f

forma independente de governos e patrões, democrática

47 A partir disso, é possível pensar em uma política

36. f

em seus espaços e como uma ferramenta de luta das

sindical que, para além de pensar um projeto popular

37. f

trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.

de educação, não promova políticas conciliatórias nem

38. f

43 Neste período de construção da INTERSINDICAL

39. f

– CCT, a central articulou e protagonizou importantes
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1. a BALANÇO POLÍTICO DA CNTE

todas as entidades filiadas, no sentido de unificá-las nos

2. a

“A minha resposta à ofensa à educação é a luta

3. a

política, consciente, crítica e organizada contra os

52 Mais uma vez, a CNTE, não esteve à altura

4. a

ofensores”. (Paulo Freire)

dos interesses e das necessidades das trabalhadoras e

5. a

momentos mais importantes das lutas.

trabalhadores da educação deste País. Diante de várias
47 Os últimos três anos foram de intensos ataques

greves, por vezes simultâneas, sobretudo em 2015, a nossa

7. a à educação pública. O projeto educacional estruturado

Confederação, se tornou incapaz de unificar essas greves e

8. a na meritocracia, na privatização, na terceirização, na

construir uma greve nacional da educação. Esse desinteresse

9. a desvalorização e no desrespeito aos profissionais, trouxe

fragiliza as lutas nos Estados e tem proporcionado, além de

10. a consequências desastrosas.

algumas derrotas, a ofensiva dos governos, criminalizando

6. a

11.

48 Diante dessa realidade, os trabalhadores e

várias entidades.

12. a trabalhadoras de norte a sul deste País, tem resistido ao

53 Outra bandeira em curso continua sendo a luta pela

13. a conjunto desses ataques com muitas lutas. As greves que

aplicação da Lei do Piso Salarial Nacional e 1/3 da jornada.

14. f

ocorreram, sobretudo em 2015, convergem para uma pauta

Essas lutas foram secundarizadas pela nossa Confederação

15. f

comum, na defesa da escola pública, gratuita e de qualidade,

e nos últimos anos, o que temos assistido, é um conjunto de

16. f

por valorização salarial e por condições dignas de trabalho.

boas intenções, onde se convoca anualmente, três dias de

17. f

49 Entre as várias greves que ocorreram em todo

greve, de maneira absolutamente superficial e formal, sem

18. f

o País, destacamos as que ocorreram em dois estados:

construí-la efetivamente nos estados, priorizando somente

19. f

São Paulo e Paraná. A greve das/os professoras/es da rede

a disputa institucional, através de intermináveis audiências

20. f

pública estadual de São Paulo, que representou a maior

e reuniões Mec/Congresso, sem nenhum resultado prático.

21. f

greve da história da Apeoesp, 92 dias de paralisações. No

54 Por isso, acreditamos que a CNTE deve ter

22. f

entanto, apesar da vitória política ao furar o bloqueio da

um papel protagonista na luta em defesa da educação e

23. f

mídia corporativa e expor a falência da escola pública, a

dos direitos sociais que estão sendo saqueados do povo

24. f

greve não foi suficiente para obter uma vitória que pudesse

brasileiro. Além disso, deve também estar em sintonia com

25. f

atender os interesses imediatos da categoria, entre os quais,

as trabalhadoras e trabalhadores da educação e promover

26.

as questões salariais e as condições de trabalho.

ações que sejam capazes de mobilizar e articular os diversos

27. f

50 No Paraná, a greve dos trabalhadores e

28. f

trabalhadoras da educação, teve um grande destaque

29. f

nacional, devido ao enfrentamento da categoria e da brutal

30. f

violência do governo tucano. Outros Estados, como Santa

31. f

Catarina, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Sul, Espírito

“...O que a humildade não pode exigir de mim é a

32. f

Santo, entre outros Estados e municípios, os trabalhadores e

minha submissão à arrogância e ao destempero de quem

33. f

trabalhadoras da educação, também enfrentaram duramente

me desrespeita”. (Paulo Freire)

34.

os governos estaduais e municipais em defesa da escola

35. f

pública de qualidade.

estados e de fato intervirmos de forma contundente na
conjuntura educacional do país.
ESTATUTO

55 Em 2011, no 31° da CNTE, ocorreu um golpe

36. f

51 O balanço é o momento oportuno para avaliarmos

estatutário que manchou a democracia interna de nossa

37. f

a atuação da nossa Confederação. Para isso, é necessário,

Confederação. O Campo Majoritário alterou o critério da

38. f

reconhecer os erros, para que a mesma possa cumprir sua

proporcionalidade, impondo um percentual mínimo de

39. f

tarefa de organizar as trabalhadoras e trabalhadores de

20% para participação na direção, um verdadeiro golpe
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1. a à democracia da entidade. Somos daqueles e daquelas

na sociedade brasileira.

2. a que defendemos a mais ampla unidade na diversidade,

59. A partir da compreensão de que ainda as mulheres

3. a garantindo em todas as instâncias as forças políticas

são as responsáveis por grande parte das tarefas domesticas

4. a representativas, por isso, combatemos qualquer mecanismo

ainda hoje, defendemos a criação de aparelhos públicos

5. a de exclusão.

que solucionem essa sobrecarga de trabalho e promova

6. a

56 Vivemos numa conjuntura onde os golpistas,

a emancipação das mulheres como: creches públicas de

7. a representados por Temer, assumem o poder para impor o

qualidade para garantir a presença de mulheres não apenas

8. a seu projeto nefasto à classe trabalhadora. Os trabalhadores e

no trabalho, mas também, nos espaços de decisão política;

9. a trabalhadoras da educação vivem sob permanentes ataques

lavanderias públicas para contribuir com a liberação das

10. a do governo federal, estaduais e municipais e isso exige

mulheres do trabalho doméstico não remunerado; direito ao

11.

próprio corpo – pelo fim da criminalização das mulheres e

a mais ampla unidade com todos os setores que estão

12. a presentes na CNTE.

em defesa da interrupção da gravidez em hospitais públicos;

13. a

57 Diante dessa realidade, este CONGRESSO terá

fim da subrepresentação das mulheres nos espaços de

14. f

a oportunidade de corrigir esse grave erro, reafirmar sua

decisão política e garantia de paridade e rotatividade nesses

15. f

autonomia e independência, frente a governos, patrões

espaços; garantia de creche em todas as instâncias da CNTE;

16. f

e partidos e deliberar por uma composição da direção,

continuidade e intensificação de campanhas e formulação

17. f

onde possa expressar a mais ampla diversidade através do

de materiais que combatam todos os tipos de violência

18. f

critério da PROPORCIONALIDADE DIRETA, paridade

contra as mulheres e que incentivem projetos pedagógicos

19. f

de gênero em todas as instâncias e cargos de direção, bem

sobre a questão de gênero nas escolas; combate à cultura do

20. f

como limite de até dois mandatos ocupados nos referidos

estupro com projetos, formações, materiais etc.; organização

21. f

espaços da estrutura sindical e no interior da na entidade.

de diferentes materiais sobre o a importância do dia 8 de

22. f
23. f

março para a resistência e luta das mulheres; elaboração de
POLÍTICAS PERMANENTES

formação e materiais que contribuam com a construção de

24. f

“Não sou se você não é, não sou, sobretudo, se

25. f

proíbo você de ser”. (Paulo Freire)

26.

uma educação não sexista.
60 É preciso também combater o preconceito de
gênero através de uma ampla campanha sobre identidade

27. f

58 A luta das mulheres, do povo negro e LGBTs

de gênero e a importância de se respeitar o nome social (seja

28. f

segue atual e necessária. A divisão sexual do trabalho, a

de alunas/os e/ou de profissionais da educação; realização

29. f

violência e o controle da sexualidade ainda formam um tripé

de projetos que promovam educação para travestis,

30. f

de dominação e exploração das mulheres (especialmente

normalmente hostilizadas nos espaços educacionais, fator

31. f

negras) em nossa sociedade, além de consolidar uma visão

que as afasta do ambiente escolar; campanhas e formulação

32. f

heteronormativa do mundo. É necessário pensarmos no

de materiais que sirvam de subsídio para o debate sobre

33. f

patriarcado, no racismo e na sociedade classista como

orientação sexual com profissionais da educação e com

34.

sistemas de exploração-dominação, de maneira que a

alunas/os.

35. f

questão de gênero, raça e orientação sexual não podem

61 Sobre o acesso à universidade somos favoráveis à

36. f

aparecer de maneira paralela às lutas da esquerda. Assim, é

política de cotas para a entrada e permanência da população

37. f

mais do que necessário pensarmos em políticas permanentes

negra nas universidades; formulação de materiais, formação

38. f

que combata este sistema de exploração e de dominação,

por meio de seminários, cursos, campanha educacional de

39. f

já que racismo e patriarcado são estruturais e estruturantes

combate ao racismo e de valorização do povo da diáspora
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1. a africana; universalização do ensino superior público, gratuito

doméstico não remunerado e pelo cuidado com idosos,

2. a e de qualidade para atendimento de toda a população negra;

crianças e parentes adoecidos. Além disso, defendemos

3. a formulação de materiais e organização de seminários e

também, que todas e todos profissionais da educação

4. a cursos de formação sobre a lei 10.639, que até hoje não

aposentadas/os tenham paridade salarial com aquelas/es

5. a foi implementada nas escolas de maneira rigorosa, muitas

que estejam em sala de aula, uma vez que a aposentadoria

6. a vezes, pela ausência de formação em África e na diáspora

não pode resultar em rebaixamento salarial.

7. a africana; combate veemente ao genocídio da juventude
PLANO DE LUTAS E ESTRUTURA

8. a pobre e negra – com denúncias, materiais, formação...
62 Os povos originários que durante o processo

“...o educador ou a educadora progressista,

10. a de formação do Brasil foram arrancados de suas terras e

ainda quando, às vezes, tenha de falar ao povo, deve ir

9. a
11.

dizimados, continuam sendo expulsos de seus territórios e

transformando o ao em com o povo”. (Paulo Freire)

12. a tendo espaços reduzidos para produção e valorização de sua
13. a cultura. Esses povos resistem bravamente ao processo de

Considerada a conjuntura de resistência aos planos de

14. f

colonização, urbanização, desvalorização de seus costumes.

ajuste do Governo Golpista de Temer a aliados nos estados e

15. f

Sabemos pouco sobre a história dos povos originários e

municípios, a CNTE terá como tarefa prioritária no próximo

16. f

sobre as formas de educação utilizadas por esses povos,

período promover luta de caráter nacional e unitária.

17. f

que tanto contribuíram e contribuem para forjar nossa

Frente à ( provável) aprovação da PEC 55 , do ajuste

18. f

identidade de brasileiras/os. Sendo assim, é necessária

exigido aos estados pela União para renegociar as dívidas

19. f

uma ampla campanha com materiais e formação sobre a

dos mesmos, cabe à CNTE Fortalecer cada luta local, mas

20. f

cultura indígena e sua relação com a identidade brasileira,

dar ao conjunto das lutas locais um caráter de resistência e,

21. f

além do combate aos assassinatos de lideranças indígenas

portanto, nacionalizar ao máximo os calendários.

22. f

(que até hoje ocorrem de maneira brutal), bem como, a

23. f

luta por suas terras – que são constantemente ameaçadas

24. f

por latifundiários.

25. f

Resistir:
•

63 Em relação a saúde defendemos o combate

Aos ataques ao Piso Salarial Nacional, aos
planos de carreira, à gestão democrática das

26.

às políticas que vem sendo implementadas em estados

27. f

e municípios que restringem licenças médicas para

•

À Reforma da Previdência

28. f

profissionais da educação que realmente precisam de

•

Á Reforma Trabalhista, ao Negociado sobre o

29. f

tratamento de saúde; luta pela manutenção e melhoramento

30. f

do SUS, garantia de valorização dos e das profissionais da

31. f

saúde e por um atendimento humanizado.

escolas.

Legislado
•

À aplicação da PEC 55, pois a mesma trará
imensos prejuízos ao povo brasileiro

32. f

64 No que concerne a aposentadoria, defendemos:

33. f

combate à reforma da previdência que iguala idade de

Lutar:

34.

aposentadoria de homens e mulheres; que aumenta os

•

35. f

anos trabalhados de trabalhadoras/es e que acaba com a

36. f

aposentadoria especial para trabalhadoras/es rurais e para

37. f

professoras/es. Ressaltamos que a diferença de idade para

como a Agrária, a Urbana, dos Meios de

38. f

aposentadoria de homens e mulheres é uma conquista da

Comunicação;

39. f

luta das mulheres, já que são as responsáveis pelo trabalho
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E derrotar a aplicação do ajuste fiscal e por

João Paulo Beltrão da Gama/Sintepp

2. a

um Plano Nacional de Educação que atenda às

Jociléia Pinto Miranda/Sintepp

3. a

demandas da Classe Trabalhadora de Educação

José Alacid da Silva/Sintepp

4. a

Pública da Educação Infantil ao Ensino Superior

José Benedito Corrêa Faro/

1. a

•

5. a

José Maria Rodrigues Ribeiro/Sintepp

6. a Construir:

José Mateus Rocha da Costa/Coordenador geral/Sintepp-PA

7. a

Mobilizações Unitárias, com todos os setores

Julice Costa Pimentel/Sintepp

8. a

dispostos a resistir ao Governo Golpista de

Marcelo dos Anjos - Apeoesp Ribeirão PretoSilvio Prado

9. a

Temer e aliados.

- Apeoesp Taubaté

Greve Geral como método de auto-defesa da

Marcelo Flavio da Paz Rodrigues/Sintepp

11.

Classe Trabalhadora para reagir aos prejuízos

Maria da Conceição Holanda Oliveira/Sintepp

12. a

dos ajustes e ataques através das PECs, MPs

Maria Dulce Gonçalves de Matos/Sintepp

13. a

desse governo e a Greve Geral da Educação

Maria Tereza Borges da Costa/Sintepp

•

10. a

•

14. f

Mauro da Conceição Borges/Sintepp

15. f

Solidariedade às lutas dos trabalhadores de todos os

Mônica Brito Soares/Sintepp

16. f

continentes

Paulo Roberto Rodrigues Monte/Sintepp

17. f

Paulo Rogério Castelo Pinheiro/Sintepp

18. f

Apoio à autodeterminação dos Povos; combate à

Pedro José de Mesquita neto/Sintepp

19. f

dominação imperialista.

Renato Cesar Araújo de Castro/Sintepp

20. f

Ronaldo Oliveira da Rocha/Sintepp

21. f

Reafirmação da luta pelo Socialismo como

Rosemiro Larêdo Fiel/Sintepp

22. f

única alternativa de um projeto para a maioria

Sergio da Silva Moraes/Sintepp

23. f

da população (à Classe Trabalhadora), ao meio

Williams Antonio da Silva/Sintepp

24. f

ambiente, ao Planeta.

Wilson Clebson Silva dos Santos/Sintepp

26.

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

São Paulo

27. f

Pará

Ana Claudia dos Santos, Apeoesp, Conselheira

28. f

Ajax Vantuir Costa Machado/Sintepp

Ana Paula Cordeiro Santos, Apeoesp, professora

29. f

Alberto Ferreira de Andrade/Coordenador geral/Sintepp

André Luis Ferreira Da Silva - Apeoesp

30. f

Aldo Santos Brito/Sintepp

André Sapanos De Carvalho – Apeoesp

31. f

Aparecida Cirlene Cabral/Sintepp

Danielle Rocha, Sinpeem, Conselheira regional

32. f

Arléia Jeórgea Santos Gordo/Sintepp

Eliane Garcia -Apeoesp

33. f

Arnaldo Gomes dos Santos/Sintepp

Flávio Pereira , Apeoesp, professor

34.

Aurismar Lopes Queiroz/Sintepp

Francisco José de Lima Neto, Sinpeem, professor

35. f

Cleuma Gonçalves Martins/Sintepp

Gabriel Vicente França, Sinpeem, Diretor da oposição

36. f

Edilena Pena da Silva/Sintepp

Hemerson Patriarca, Apeoesp, professor

37. f

Eloy Ferreira Borges/Sintepp

Josafa Rehen, Sinpeem, Conselheiro regional

38. f

Hermison Bruno Baia Palheta/Sintepp

José Carlos dos Santos, Apeoesp

39. f

Isaac Rodrigues Dias/Sintepp

José De Jesus Costa - Apeoesp

25. f
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1. a Josefa Gomes Da Silva – Apeoesp

Rio de Janeiro

2. a Gustavo Miranda, Coordenador - Sepe central

Gustavo Miranda, Coordenador - Sepe central

3. a Kelly de Oliveira, Coordenadora sepe Regional 3

Kelly de Oliveira, Coordenadora sepe Regional 3

4. a Miguel Pinho, Coordenador - Sepe Japeri

Miguel Pinho, Coordenador - Sepe Japeri

5. a Ronaldo Santos de Oliveira, Coordenador - Sepe Seropedica/

Ronaldo Santos de Oliveira, Coordenador - Sepe Seropedica/

6. a Paracambi

Paracambi

7. a Lisabete, Apeoesp, professora
8. a Marcos Cesar, Sinpeem, Conselheiro regional

Rio Grande do Sul

9. a Maria Aparecida Freitas Sales, Sinpeem, Diretora da

Adriana Gomes, CPERS, representante de escola 2º núcleo

10. a oposição

Gleci Hoffmann, CPERS, diretora 4º núcleo

11.

Klymeia Nobre, CPERS, representante de escola 39º núcleo

Maria Carolina dos Santos e Silva, Apeoesp, professora

12. a Marisa Soares de Almeida Reis, Apeoesp, Conselheira

Marli Helena K. Silva, CEEd/CPERS, diretora 15º núcleo

13. a Monici Gomes de Oliveira, Sinpeem, Conselheira regional

Neiva Lazzarott, CNE/CPERS

14. f

Moacyr Américo da Silva, Apeoesp, Secretário de Política

15. f

Sindical

Espírito Santo

16. f

Stênio Matheus de Moraes Lima, Apeoesp, Diretor

Ana Paula Rocha, Sindiupes, professora

17. f

Sueli Magalhães Freitas, Sinpeem, Conselheira regional

Antonio Barbosa, Sindiupes, professor

18. f

Tânia Mara Leme Vieira, Apeoesp, professora

Camila Rizo, Sindiupes, professora

19. f

Vanessa da Silva, Apeoesp, Conselheira estadual

Celio Marcondes Alves, Sindiupes, professor

20. f

Vanessa Souza Miranda, Apeoesp, professora

Haryany Rocha, Sindiupes, professora.

21. f

Jorge Leonardo Paz, Apeoesp, diretor da executiva estadual

José Ailton Vargas da Rosa, Sindiupes, professor

22. f

Sergio Martins da Cunha, Apeoesp, diretor da executiva

Karla Pissinate, Sindiupes, professora.

23. f

estadual

Leilany Santos Moreira, Sindiupes, professora.

24. f

Silvio Prado, Apeoesp

Liudmilla Katrine, Sindiupes, professora

25. f

Inês Paz, Apeoesp, conselho estadual.

Paula Coradi, Sindiupes, professora

26.

Janaína de Paula, Apeoesp, conselheira regional

27. f

Manoel Duarte, Apeoesp, diretor da plena

28. f

Ozani Martiniano de Souza, Apeoesp, Secretária de Política

29. f

Sindical Adjunta

30. f

Paulo José das Neves - Apeoesp - Secretário de Formação

31. f

Adjunto

32. f

Pedro Paulo Vieira Carvalho, Apeoesp, diretor

33. f

Poliana Nascimento – Apeoesp

34.

Riquembergue Medeiros Da Silva - Apeoesp

35. f

Rita Leite Diniz – Apeoesp

36. f

Sonia Regina Cordeiro, Apeoesp, Conselheira Estadual

37. f

Cleonice dos Santos, Apeoesp, Conselheira Estadual /SJBV

38. f

Clóvis dos Santos Costa Junior, Sinpeem, Conselheiro

39. f

Natália Gonçalves Felicissimo, Sinpeem, professora
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RESOLUÇÕES DA CTB

1. a
2. a
3. a

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

da crise, fracassaram estrondosamente em meio a divisões

5. a

no bloco. Isso se mostrou na Grécia, na Espanha e no Reino

A crise capitalista segue seu curso e se aprofunda,

6. a confirmando a análise de seu caráter prolongado. A atual
7. a crise internacional é a mais grave, profunda e abrangente

Unido.
Exemplo da desintegração foi o referendum

8. a crise do capitalismo desde 1929.

convocado para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia

9. a

("Brexit").

Após a quebra do sistema financeiro, seguiu-

10. a se a turbulência das dívidas públicas, a ampliação do
11.

A crise capitalista provocou uma divisão na burguesia

desemprego e os ataques aos direitos trabalhistas por todo

britânica e em seus partidos, com um setor partidário de uma

12. a o mundo. Como consequência da própria crise capitalista,

renegociação do status britânico (Cameron e os trabalhistas)

13. a organizações de extrema-direita crescem novamente em

e outro - minoritário - que define uma saída do bloco e uma

14. f

desvalorização para liquidar a dívida.

diversas regiões do planeta.

15. f

O capitalismo, hoje completamente globalizado,

A situação atual do Oriente Médio se caracteriza

16. f

necessita de crises para seu funcionamento. Em 2008,

por: 1) reversão da "primavera árabe"; 2) tortuoso

17. f

porem, dá-se o inicio de uma nova crise financeira mundial,

desenvolvimento da tentativa do imperialismo de reordenar

18. f

afetando primeiramente os países do capitalismo central,

o mapa do Oriente Médio a partir da intervenção no Iraque

19. f

como os EUA. Como estratégia, há a transferência dessa

e no Afeganistão e proceder a uma nova divisão da região

20. f

crise para outros países, em especial para aqueles em

em benefício do Estado sionista e da Turquia.

21. f

desenvolvimento.

Na Turquia, constata-se também essa inversão

22. f

A fim de chegar a esse ideal, houve a desvalorização

de tendências. Passou da rebelião do Parque Gezi e a

23. f

planejada da moeda americana, especialmente no período

revitalização do movimento nacional curdo a vitória de

24. f

entre 2008 e 2013. Isso favoreceu a importação de material

Erdogan nas ultimas eleições. Erdogan criou um estado

25. f

industrializado e de algumas matérias-primas daquele país

de guerra interna que serve de desculpa para atacar o

26.

para os países em desenvolvimento, como o Brasil, em

movimento nacional curdo e quebrar o processo de

27. f

detrimento da industrialização doméstica, gerando assim

convergência crescente entre este e os trabalhadores e

28. f

o aumento gradual da crise interna. Uma vez que a crise

a juventude turca, que se enfrenta com o governo. Os

29. f

externa estivesse sob controle, houve novamente valorização

atentados, cuja autoria é atribuída ao Estado Islâmico,

30. f

do dólar, chegando a valores recordes em janeiro de 2016.

inscrevem-se dentro desse propósito: não poderiam ter-

31. f

Essa crise do capitalismo mundial atinge fortemente

se consumado sem a cumplicidade direta do governo de

32. f

e ameaça a unidade europeia. A crise dos refugiados mostra

Erdogan, ou ao menos seu ocultamento. A situação da

33. f

claramente isso. 0 levantamento de muros, o controle

Síria tem sua origem, por sua vez, no beco sem saída a que

34.

de fronteiras, os campos de concentração e uma política

levaram às rebeliões populares no mundo árabe; às direções

35. f

abertamente repressiva põem em questão os acordos sobre

do nacionalismo árabe, de um lado, e à intervenção do

36. f

livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias no

imperialismo, de outro. Na Síria se cristaliza uma quantidade

37. f

continente que, juntamente com o euro, são dois principais

de contradições que potenciam a guerra civil e reforçam o

38. f

pilares em que se assenta a União Europeia. As "quotas" de

atoleiro do imperialismo ianque para conter a crise na região.

39. f

refugiados propostas por Merkel, ou seja, a "socialização"

Em 2009, período em que a crise estava mais forte
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1. a nos EUA e na Europa, países em desenvolvimento se

tríade Mídia-Judiciário-Parlamento para aplicar tais golpes

2. a uniram em paralelo e de forma independente dos países

institucionais. Esse, portanto, não é um processo isolado

3. a considerados lideres.

ao Brasil de 2016, mas uma politica do império em crise

4. a

para toda a América Latina.

Em 2009, período em que a crise estava mais forte

5. a nos EUA e na Europa, países em desenvolvimento se
6. a uniram em paralelo e de forma independente dos países

CONJUNTURA NACIONAL

7. a considerados lideres. Assim surgiu o Brics, um grupo

O Congresso Nacional da CNTE ocorrerá em um

8. a político de cooperação econômica entre Brasil, Rússia,

momento de ofensiva das forcas politicas conservadoras

9. a Índia, China e África do SuI. Países com economias fortes,

no pais e na América Latina.

10. a com planos de crescimento sem a necessidade direta de
11.

acordos com os EUA e a Europa e com grandes chances

O processo de impeachment no Senado Federal
aprofundou 0 acirramento politico no pais e aumentou a

12. a de competir diretamente com estes.

instabilidade politica. O consórcio oposicionista impôs

13. a

Desde 2012, governos de 50 países, liderados por

sua agenda neoliberal através da aprovação da MP 55, que

14. f

EUA e UE, tramam um amplo acordo sobre o Comércio

congela investimentos pelos próximos 20 ano e levará para

15. f

de Serviços, 0 Tisa (Trade in Services Agreement). 0 que

o congresso nacional a reforma da previdência e da CLT

16. f

verdadeiramente está em jogo nesse acordo é muito mais

que trará grandes reveses para os direitos dos trabalhadores;

17. f

que comércio, muito mais que serviços. Esta em jogo o

Este cenário começou a se delinear de forma mais

18. f

próprio conceito de democracia, a liberdade de um povo

clara desde 0 final de 2014, quando os setores conservadores,

19. f

escolher como deve funcionar o Estado e suas prioridades

derrotados na disputa presidencial, passaram a construir

20. f

em oferecer serviços básicos; de definir o modelo de

diferentes estratégias para inviabilizar o governo Dilma.

21. f

desenvolvimento preferível em busca de um futuro melhor e

Cabe destacar, entretanto, que a presidenta, desde o inicio

22. f

mais sustentável. Hoje, já se notam claras limitações em se

de seu segundo mandato, tomou medidas equivocadas para

23. f

governar, mas para empresas e alguns governos, isso ainda

enfrentar a crise. Privilegiou a aliança com partidos de

24. f

é pouco. 0 Tisa - juntamente com o Tratado Transpacifico

centro-direita e adotou uma agenda econômica conservadora

25. f

(TPP), 0 Tratado Transatlântico (TTIP) e outros - estabelece

para agradar ao mercado. Ainda em 2014, iniciativas e

26.

um novo grau de hegemonia e sua consequente concentração

proposições do governo ou de sua base aliada, como 0

27. f

de renda.

orçamento impositivo e a emenda que permite ao capital

28. f

Frente a todo esse cenário de crise internacional do

29. f

capitalismo e possibilidades de enfrentamento a hegemonia

30. f

dos países centrais, 0 imperialismo estadunidense volta a

A fragilidade politica do governo se agravou com

31. f

impor sua política de golpes pelo mundo, em especial na

a crise econômica internacional. As medidas anticíclicas

32. f

América Latina.

adotadas foram insuficientes para a sua superação. É mais

33. f

internacional atuar na assistência a saúde, fortaleceram
setores conservadores.

Hoje, porém, por vias muito mais sofisticadas do

do que necessária a realização das reformas estruturais como

34.

que nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Desde os primeiros

a tributaria, a agraria, a urbana, a do sistema financeiro

35. f

testes em Honduras, Equador e Venezuela, passando pelo

e a democratização dos meios de comunicação. 0 fato

36. f

Paraguai, hoje eles impõem ao Brasil, 0 principal contrapeso

de 0 governo não ter enfrentado a regulação do setor de

37. f

na balança latino-americana, um golpe de novo tipo. Por um

comunicação, possibilitou que os meios de comunicação

38. f

lado, financiam e incentivam movimentos de sublevação

comerciais e hegemônicos continuassem a agir como

39. f

contra governos não alinhados. Por outra via, articulam a

partidos políticos de oposição ao governo e se tornassem
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1. a instrumentos do golpe politico em curso.

para enfrentar a crise. A Frente Brasil Popular e a Frente

2. a

Num quadro sem avances do ponto de vista da

Povo Sem Medo já deram, individualmente e também em

3. a democratização das comunicações, a campanha pró

conjunto, uma clara sinalização de que o quadro atual só

4. a impeachment e as ações jurídicas e politicas para desgastar

poderá ser revertido com muita mobilização popular. E há

5. a 0 governo tiveram, nos grandes veículos de comunicação,

espaço para 0 enfrentamento.

6. a um mentor e entusiasta de primeira hora, cobertura seletiva,

O presidente ilegítimo, Michel Temer, e 0 ex-

7. a manipulação de informações, superdimensionamento da

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha

8. a crise econômica, apoio a medidas duras de ajuste fiscal

(PMDB) mesmo entre as pessoas que se declaravam

9. a e incentivo as manifestações de rua da oposição, são

favoráveis impeachment da presidenta Dilma. 0 programa

10. a frequentes nos noticiários nacionais. Tal atuação, combinada

de governo apresentado pelo PMDB - "Ponte para 0 Futuro"

11.

com atividades massivas nas ruas e nas redes, boicote

- se alicerça em propostas de cunho neoliberal para a

12. a de setores empresariais e uma ação golpista de setores

economia, com retração dos investimentos públicos, redução

13. a conservadores enquistados no aparelho do Estado, fortaleceu

dos programas sociais e de politicas publicas estruturantes,

14. f

a direita que tenta promover retrocessos nos avanços sociais

como 0 Sistema Único de Saúde.

15. f

dos primeiros12 anos dos governos Lula-Dilma. Mais do

Após a consumação do golpe, o ataque aos direitos

16. f

que isso, a mídia tradicional segue impondo um discurso

dos trabalhadores e a pauta do Estado mínimo foi acelerada.

17. f

único e cerceando um debate plural sobre os rumos do pais.

Segundo o Diap identificou, ao todo, 55 projetos tramitam na

18. f

Tal comportamento, opressivo, tem recebido aceitação por

Câmara dos Deputados e no Senado, os quais, se aprovados,

19. f

grande parte da população, tornando ainda mais complexa a

tem 0 poder de virar do avesso as leis trabalhistas, os direitos

20. f

obtenção de apoio para iniciativas voltadas a democratização

das crianças e dos adolescentes e os avanços nos direitos

21. f

das comunicações.

das mulheres. Ou seja, todas as garantias que viraram lei

22. f

No Congresso Nacional mais conservador das

desde a promulgação da Constituição de 1988, por meio

23. f

ultimas décadas, com a Câmara que foi presidida por

da luta e da pressão sobre os parlamentares. Em relação

24. f

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e agora por Rodrigo Maia

as leis trabalhistas, a exploração irá aumentar. Isso porque

25. f

(DEM-RJ), sucedem-se pautas que retiram direitos e

a lista inclui: a regulamentação de todas as atividades

26.

retrocedem em termos das liberdades individuais. A bancada

nas empresas; impedimento ao trabalhador demitido de

27. f

BBB (Bala, Boi, Bíblia) impõe ataques aos direitos de

fazer reclamações na Justiça do Trabalho; prevalência do

28. f

mulheres, índios, negros, a comunidade LGBT, as religiões

negociado sobre o legislado; estimulo as relações entre

29. f

de matriz africana e aos trabalhadores do campo e da cidade.

trabalhador e empresa, sem intermediação do sindicato;

30. f

A agenda da redução da maioridade penal e a contrarreforma

redução da jornada, com redução de salários, terceirização

31. f

politica aprovada são exemplos de um movimento que

da atividade-fim, além da Reforma da Previdência.

32. f

culminou com a instalação do pedido de impeachment da

Nesse sentido, devemos cerrar fileiras entre

33. f

presidenta Dilma, numa clara tentativa de golpe contra a

a classe trabalhadora, onde o movimento sindical e o

34.

democracia.

movimento social tem que estar unidos contra a volúpia

35. f

Nesse contexto, os setores progressistas encontram-

do grande capital em defesa da democracia, da retomada

36. f

se numa situação de defensiva e resistência. Apesar das

do crescimento econômico, contra o estado de exceção,

37. f

dificuldades históricas para se construir a unidade no

em defesa dos direitos do povo, dos interesses do Brasil,

38. f

âmbito das forcas populares, muitas iniciativas frentistas

contra as antirreformas neoliberais, Fora Temer! Diretas Já!.

39. f

tem buscado articular variadas organizações da sociedade
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1. a POLÍTICA EDUCACIONAL

informamos queo Ministro da Indústria, Comércio Exterior e

O debate sobre os principais desafios educacionais

Serviços, Marcos Pereira, “recebeu sinal verde” para iniciar

3. a exige inserir a atual realidade educacional brasileira e

conversações com o intuito de incluir o Brasil no Tisa” .

4. a o crescimento das diferentes formas de privatização no

E recentemente tivemos a informação que o MEC formou

5. a contexto de restauração conservadora em âmbito mundial.O

uma comissão para fazer estudos no sentido de adaptar a

6. a queresulta em grandes ameaças na América Latina aos

legislação brasileira as normas do tratado.

2. a

7. a profissionais e aos sindicatos e movimentos sociais, de
8. a criminalização desses movimentos e com uma ameaça
9. a direta às carreiras profissionais, incluindo a docente.

PL 4.567
Versa sobre a retirada da obrigatoriedade de atuação

A reflexão aponta que a principal linha de ação de

da Petrobras como operadora única de todos os blocos

todas as políticas para a educação que estão sendo apreciadas

contratados pelo regime de partilha de produção em áreas

12. a atualmente, vão no sentido da privatização da educação

do pré-sal — o que, na prática, significa a privatização

13. a pública. O TISA, a Lei da Mordaça, a Proposta de Emenda

dessa riqueza nacional —, a matéria destrói a conquista

14. f

à Constituição (PEC) 241-55, o Projeto de Lei 4.597 (Pré-

da destinação dos royalties do petróleo para políticas

15. f

sal) e a Medida Provisória 746(Ensino Médio )representam,

educacionais e inviabiliza o cumprimento das metas do

16. f

de uma forma ou de outra, ataques do governo golpista à

Plano Nacional de Educação (PNE).

17. f

educação pública, gratuita e de qualidade.

10. a
11.

A LEI DA MODARÇA

18. f

Para enfrentá-los a CTB defende a luta pelos espaços

19. f

democráticos de discussão e representatividade, como

Alem de todos estes ataques uma outra frente de luta

20. f

a Conferência Nacional de Educação (Conae), o Fórum

é contra a Lei da Mordaça( chamada Escola sem Partido .

21. f

Nacional de Educação e os fóruns estaduais e municipais,e

O destaque nesta luta foi o parecer do procurador-geral da

22. f

avançar na unidade das entidades representativasda

República, Rodrigo Janot, enviado ao Supremo Tribunal

23. f

Educação reunidas no Comitê Nacional de Luta em

Federal (STF), em que considerou inconstitucional a

24. f

Defesa da Educação Pública que deverão promover ações

legislação do estado de Alagoas patrocinada pelo movimento

25. f

envolvendo a sociedade na defesa de uma educação de

Escola Sem Partido. Trata-se de uma grande vitória da

26.

qualidade.

Contee, que, no dia 30 de maio deste ano, ajuizou uma Ação

27. f

Não bastassem todas as medidas privatizantes, que já

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF solicitando

28. f

estão sendo implementadas no Brasil,somos informados que

a suspensão imediata da lei.No texto enviado pela Contee

29. f

o Plano Temer inicia conversações para incluir o Brasil no

ao STF, a entidade já apontava que “tal lei é contrária aos

30. f

Acordo sobre o Comércio de Serviços Internacionais (Tisa

princípios da Constituição Federal que prevê, dentre outras

31. f

– do inglês Trade in Services Agreement). Caso a inclusão

coisas, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar

32. f

seja concretizada, significa a liberalização geral do setor de

o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de

33. f

serviços públicos, incluindo a Educação, e radicalização

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições

34.

na transformação da Educação como Mercadoria.A CTB

públicas e privadas de ensino, e gestão democrática do

35. f

denunciou esta medidana “II Plenária Nacional de Educação

ensino público, na forma da lei”.

36. f

em defesa da democracia, da garantia da Educação Pública e

A ADI, sob o número 5537, indicou também que a

37. f

gratuita como direito e dever do Estado, do cumprimento do

lei afronta os principais tratados internacionais, dos quais

38. f

PNE e do desenvolvimento soberano do Brasil” – ocorrida

o Brasil é signatário, tais como a Declaração Universal dos

39. f

em Brasília, no dia 8 de junh0o. Ao denunciar esse processo,

Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis
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1. a e Políticos e o Pacto de San José da Costa Rica.

prol do desenvolvimento e do fortalecimento da educação

2. a

Em nota técnica divulgada no dia 21 de julho, a

pública, laica, gratuita, de qualidade social, democrática

3. a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah

e inclusiva para nossas crianças, adolescentes, jovens,

4. a Duprat, também já havia apontado que “é preciso

adultos e idosos.

5. a desmascarar o compromisso aparente que tanto o PL como

No caso específico das políticas educacionais, a

6. a o ESP [Escola Sem Partido]têm com essa principiologia

aprovação da PEC 55 significará comprometer por completo

7. a constitucional. A começar pelo uso equivocado de uma

as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado

8. a expressão que, em si, é absurda: ‘neutralidade ideológica’.

e sancionado em 2014 e que prevê a aplicação de 10%

9. a A definição modernamente mais aceita de ideologia, de

do Produto Interno Bruto (PIB) do país no setor. Em se

10. a John B. Thompson, é ‘os modos pelos quais o significado

mantendo os efeitos da PEC 55, pode-se deduzir, a partir das

11.

(ou a significação) contribui para manter as relações

projeções feitas pelo documento “Impactos do Novo Regime

12. a de dominação’. No documento, a procuradora ainda

Fiscal”, produzido em agosto de 2016 pela Consultoria

13. a concluiu enfatizando que “o PL está na contramão dos

de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos

14. f

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,

Deputados, que o investimento em educação irá cair para

15. f

especialmente os de ‘construir uma sociedade livre, justa e

5,5% do PIB em uma década; e será progressivamente

16. f

solidária’ e de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos

reduzido até chegar a 4,5% do PIB, ao final de 20 anos.

17. f

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas

Ou seja: não é apenas a morte do PNE e de todo o esforço

18. f

de discriminação’.”

da sociedade civil para garantir sua aprovação, como, pior

19. f
20. f

ainda, um imenso retrocesso, retornando-se aos níveis de
PEC 241/55

investimento em educação praticados na década de 1990.O

21. f

A PEC 241-55 estabelece o congelamento de

Senado compactuou com o crime de lesa-pátria representado

22. f

investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Na

pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55. O

23. f

prática, isso promove um desmantelamento geral do Estado

texto-base da matéria foi aprovado por 61 senadores, contra

24. f

brasileiro e asfixia todas as políticas públicas, com iminente

apenas 14 contrários.

25. f

sucateamento da Previdência, do Sistema Único de Saúde

Reforma do Ensino Médio

26.

(SUS) e, é claro, da educação.

A aprovação, na Câmara, do texto-base da Medida

27. f

A CTB assinou o o manifesto lançado pelo Comitê

Provisória 746, que impõe a reforma do ensino médio é mais

28. f

Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública: Não à

um golpe contra a escola publica e contra os trabalhadores

29. f

PEC 241(no Senado PEC 55).

em educação.A CTB, sempre alerta,tem participado dos

30. f

Calcula-se que a efetivação desta PEC representa

fóruns educacionaise de manifestações como a que ocorreu

31. f

umaperda de R$ 377 bilhões. Esse é o montante que,

no dia 11/11embasada na compreensão de que ninguém

32. f

segundo estudo do Departamento Intersindical de Estatística

discorda que o ensino médio precisa ser repensado no

33. f

e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a educação brasileira

Brasil. Muito menos nós, que trabalhamos com educação.

34.

teria deixado de receber como investimento caso a Proposta

Mas reformas na educação são complexas e exigem muito

35. f

de Emenda à Constituição 241 — ou PEC 55, como foi

debate e construção, sendo, portanto, inadmissível que se

36. f

rebatizada no Senado Federal — tivesse sido aplicada

faça uma reforma educacional via medida provisória, um

37. f

no orçamento público brasileiro desde 2002. E esse

instrumento que tem como marca a pressa, o imediatismo

38. f

é apenas um exemplo do impacto dessa proposta nos

e a falta de abertura ao diálogo.

39. f

investimentos públicos sociais, incluindo as políticas em
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1. a sociedade que o governo Temer demonstra ao impor essa

como de “NOTÓRIO SABER” que foram: I – certificados

2. a medida e ainda ameaçar os estudantes secundaristas que

por Instituições de Ensino Superior; ou II – examinados por

3. a protestam contra ela em todo o país. Protesto que é justo

uma banca composta de no mínimo 03 (três) professores

4. a e necessário, sobretudo porque, entre várias propostas

da rede estadual de ensino, sendo: a) um doutor na área de

5. a absurdas, a MP, ao incentivar o fechamento do ensino

atuação do postulante; b) um doutor em Educação; c) um

6. a médio noturno e instituir o ensino integral sem oferecer aos

supervisor de ensino”.

7. a estudantes condições financeiras de permanência na escola,

O texto legaliza uma velha prática do governo do

8. a retira de quem mais precisa o direito de estudar. Retira

PSDB, que é contratar somente professor temporário para

9. a também, ao eliminar matérias como filosofia, sociologia,

dar aula de qualquer assunto. Em outras palavras, por trás

10. a artes e educação física e ao acabar com o caráter multi e

do “reconhecimento e titulação de NOTÓRIO SABER

11.

interdisciplinar do ensino médio, a oportunidade de um

para os cargos de Professores no Estado de São Paulo”, o

12. a desenvolvimento humano pleno, bem como a formação

que se tem é uma proposta que visa a desregulamentar e

13. a de espírito crítico.

desqualificar o magistério, como também acontece com a

14. f

A Medida Provisória 746 ainda ataca diretamente o

MP do ensino médio.

15. f

magistério. Ao autorizar que qualquer pessoa com “notório

16. f

saber” possa lecionar, independentemente de sua formação,

17. f

a proposta prejudica a qualidade do ensino, acaba com as

Nesse momento no Brasil a luta é para evitar

18. f

licenciaturas e enfraquece a própria profissão de professor.

que o governo ilegítimo e golpista retire os direitos de

19. f

Essa precarização interessa diretamente ao setor privado,

trabalhadores/ase aposentados/as. Na reforma da previdência

20. f

que poderá elevar suas mensalidades sem que para isso tenha

de Temer, que beneficia os militares e os políticos,

21. f

efetivamente de assegurar que os trabalhadores tenham

trabalhadores terão que contribuir por 49 anos para ter

22. f

todos os seus direitos assistidos. Trata-se, portanto, de

direito ao valor integral da aposentadoria e a idade mínima

23. f

uma reforma que acentua a exclusão, rebaixa formação

obrigatória e aumento do tempo mínimo de contribuição

24. f

e ainda facilita a privatização da escola pública, contra a

elevam o rigor para concessão. Para receber 100% do seu

25. f

qual lutamos diariamente. Uma reforma que deturpa a Lei

salário médio quando se aposentar, o trabalhador precisará

26.

de Diretrizes e Bases (LDB), que não dialoga com a atual

contribuir para a Previdência por 49 anos, de acordo com

27. f

discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular e que

o novo modelo proposto pelo governo Temer. A reforma

28. f

vai na contramão do Plano Nacional de Educação (PNE).

estabelece que a regra de cálculo do benefício seja um

29. f

É preciso destacar que mesmo o argumento de que

piso de 51% da média de todos salários de contribuição

30. f

tal contratação só valeria para o ensino técnico, uma vez que

do trabalhador, acrescido de 1 ponto porcentual por ano de

31. f

a MP abriu as portas para casos como o de São Paulo, onde

contribuição. Na prática, o piso da taxa de reposição será

32. f

tramita o Projeto de Lei 839/2016, do deputado Rodrigo

de 76% da média de salários, uma vez que a idade mínima

33. f

Moraes (DEM) que propõea ampliação da noção de “notório

subirá para 25 anos.

34.

saber” para todas as áreas da educação básica. Em seu artigo

Todos sabem as condições de trabalho ainda

35. f

primeiro, a matéria estabelece que “Os órgãos ligados à

extremamente adversas dos professores brasileiros. De

36. f

Secretaria da Educação e demais Instituições educacionais

modo geral, cumprem jornadas de trabalho exaustivas e, no

37. f

e privadas do Estado de São Paulo, compreendendo os

caso das mulheres, são submetidas invariavelmente a duplas

38. f

segmentos das escolas regulares e/ou técnicas, no nível da

ou triplas jornadas. Como se isso não bastasse, o governo

39. f

educação básica, só poderão contratar profissionais definidos

Temer acaba de anunciar uma “reforma da Previdência”
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1. a cujo impacto na vida e no trabalho de nossos professores

POLÍTICA SINDICAL
1. Vivemos um período no qual a democracia

2. a e, principalmente, professoras,será brutal e desastroso.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16,

brasileira vem sendo insistentemente atacada. Com a

4. a chegou ao Congresso Nacional no último dia 5 de dezembro

imposição do governo golpista de Michel Temer, já está

5. a de 2016. Trata-se, sem dúvida alguma, a mais radical

claro que as forças conservadoras trouxeram a agenda

6. a proposta de “reforma” – para pior – da Previdência após a

neoliberal de volta ao país, de forma ágil e radical, como

7. a Constituição de 1988. Destacamos:

forma de se contrapor aos avanços sociais e trabalhistas

8. a

Reformulação da aposentadoria especial de

obtidos nas gestões Lula e Dilma. Estabelece um cenário

9. a professores do ensino fundamental e médio (os de

de retrocessos com as ações de medidas de um governo

10. a universidades já foram equiparados aos demais servidores)

sem votos, evoluído em graves denúncias de corrupção,

11.

contra os direitos da população.

3. a

entre outras aposentadorias. Para servidores com menos

12. a de 50 anos (homem) e 45 anos (mulher), valerão as novas

2. É notório observar que o avanço conservador

13. a regras, com idade mínima de 65 anos. Quem estiver acima,

não se dá apenas no Brasil. A eleição de Donald Trump,

14. f

nos Estados Unidos, de Macri na Argentina, a tentativa de

entra na transição;

15. f

Alteração das regras (para pior) das pensões, das

desestabilização política na Venezuela e o fortalecimento de

16. f

aposentadorias por invalidez, dos benefícios acumulados,

grupos de extrema-direita na Europa são uma consequência

17. f

bem como dos critérios de paridade e integralidade para

da crise econômica que assola o mundo desde 2008, com

18. f

concessão dos benefícios.

resultados benéficos para os que vivem do rentismo, em
detrimento dos empregos e das conquistas sociais da classe

19. f
20. f

CONSTRUINDO A RESISTENCIA

21. f

Comitê Nacional de Educação contra o Golpe –Fora

22. f

Temer

trabalhadora de todo o planeta.
3. Os cenários nacional e internacional exigem
do sindicalismo classista uma postura aguerrida e bem

23. f

A CTB participa doComitê Nacional de Luta em

planejada diante dos desafios que estão colocados. Após

24. f

Defesa da Educação Pública. Este comitê se reuniuno

seis meses de governo golpista, a economia segue estagnada

25. f

dia 16/11em Brasília para debater a Medida Provisória

e o nível de desemprego prossegue em fase ascendente, o

26.

746, que impõe a reforma do ensino médio, e a Proposta

PIB encolheu 2,9% nos últimos dez meses, a expectativa

27. f

de Emenda à Constituição 55 (ex-PEC 241).Nesta

anunciada pelos golpistas da retomada de crescimento não

28. f

ocasiãolançou omanifesto no que denuncia queo governo

se concretizou, a economia em período de crise necessita

29. f

golpista propõe na prática, com a PEC 55, agora no Senado

de investimentos do setor público. O país caminha de uma

30. f

Federal, é a destruição total de todas as conquistas sociais

recessão para uma depressão, já são mais de 12 milhões de

31. f

da população brasileira desde a redemocratização. Por isso

desempregados. A despeito disso, o consórcio formado pela

32. f

registra oposicionamento contrário à PEC 55, por vernela

união entre setores do empresariado, da mídia hegemônica,

33. f

uma perda imensurável para o Brasil e o povo brasileiro,

de parte do Poder Judiciário e da maioria do Parlamento têm

34.

que será privado de seus direitos constitucionais básicos.

dado a Temer e seu grupo político a sustentação necessária

35. f

“Pelo desmonte que essa medida acarretará na educação,

para executar as tarefas que lhes foram encomendas,

36. f

na saúde e em todas as políticas sociais, dizemos NÃO

pela ordem: a PEC 241/55, a reforma do Ensino Médio

37. f

a essa Proposta de Emenda à Constituição e ao governo

(brilhantemente combatida pelas ocupações dos estudantes

38. f

usurpador que a impõe.”

em todo o país), a reforma política, a reforma da Previdência
e a reforma Trabalhista. Somadas, tais medidas rasgam a

39. f
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1. a Constituição, por meio de um claro ambiente de Estado de

pelo governo golpista e seus apoiadores. Sem esse debate,

2. a exceção no país.

continuará sobre os ombros da classe trabalhadora a

3. a

responsabilidade de pagar a conta por uma crise que ela

4. A PEC 55, conhecida como a “PEC da morte”,

4. a trata-se de um dos projetos mais nocivos ao País, pois

não criou.

5. a congela os gastos sociais por 20 anos, gastos públicos em

9. Diante desse cenário, devemos manter a resistência

6. a áreas primárias como a saúde e educação, penalizando os

do movimento sindical perante as dificuldades que surgirão

7. a serviços oferecidos pelo Estado à população, uma proposta

a curto prazo, atuando no interior do Fórum das Centrais,

8. a que só beneficia a elite, em especial o sistema financeiro,

da Frente Brasil Popular e da Frente Povo sem Medo. É

9. a aprofundando a desigualdade social e comprometendo as

preciso que nossas bandeiras de luta ganhem visibilidade

10. a próximas gerações.

e que nossa articulação em nível nacional se amplie, com

11.

vistas a nortear politicamente cada um de nossos sindicatos

5. A operação Lava-Jato, mascara uma Luta contra

12. a a corrupção, mas seu caráter seletivo no processo de
13. a investigação escancara a sua verdadeira finalidade e suas

filiados, fortalecendo cada vez mais as suas bases.
10. Reafirmamos a luta pela democracia, a defesa

14. f

ações avançam com os prejuízos provocados ao país e a

da soberania nacional e continuaremos a adotar o grito de

15. f

economia nacional, desestruturando a cadeia produtiva e

“Fora Temer”, e levantar a bandeira das Diretas Já. Mas cabe

16. f

a engenharia nacional deixando um lastro de milhões de

propor uma estratégia de resistência mais ampla, buscando

17. f

desempregados.

a unidade de ação com outras forças políticas, em nome da

18. f

6. O falso argumento de déficit previdenciário

retomada do crescimento, da criação de novos empregos

19. f

constrói as bases para que o Governo golpista apresente

e do projeto de desenvolvimento necessário para o Brasil.

20. f

um projeto de reforma da previdência, proposta que elimina

21. f

o direito da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de

22. f

se aposentarem e busca atender os interesse do capital

Na última década, os governos democráticos e

23. f

financeiro com a previdência complementar. Eles falam em

populares implantaram políticas de inclusão social, com

24. f

déficit mas a constituição define um sistema de seguridade

instrumentos importantes de transferência de renda,

25. f

social, na qual a previdência é um dos seus eixos, não há

tirando milhões de famílias da miséria e pobreza extrema.

26.

déficit.

Acumularam-se conquistas e avanços de direitos e políticas

POLÍTICAS PERMANENTES

27. f

7. A reforma do ensino médio junto com a idéia da

públicas mais incisivas na perspectiva de gênero na

28. f

escola sem partido, tem como objetivo retirar cada vez mais

legislação, através de programas, Conselho Nacional dos

29. f

o papel do Estado, com uma nova investida ideológica,

Direitos da Mulher, Delegacias; educação; saúde; mercado

30. f

dando sustentação a um modelo privatista para a educação.

de trabalho.

31. f

Colocar a Educação brasileira na organização mundial do

Mas o caminho ainda é longo na superação das

32. f

comércio(omc), tendo um dos seus objetivos Educação

expressões cotidianas da opressão à qual as mulheres

33. f

como mercadoria.

continuam submetidas. Ainda, precisamos fortalecer,

34.

8. Permanecem secundarizadas, em nível nacional,

a participação das mulheres nos espaços de poder

35. f

as discussões que realmente podem levar o Brasil

enfrentamento significativo e estratégico para o avanço

36. f

a superar a atual crise. O projeto de desenvolvimento

da sociedade contemporânea e para a construção de uma

37. f

outrora debatido não faz parte da pauta de prioridades

sociedade socialista.

38. f

hoje colocada. Da mesma forma, os retrocessos causados

A participação das mulheres na esfera pública

39. f

pela desindustrialização não serão encarados de frente

ainda expressa essas desigualdades. Representando 51,7%
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1. a da população economicamente ativa, mais da metade

A promoção da distribuição de renda, a valorização do

2. a das trabalhadoras urbanas e rurais não têm o direito à

trabalho, a ampliação da democracia e a superação das

3. a aposentadoria por tempo de serviço ser maioria também

desigualdades e discriminações de todos os tipos, foram

4. a no trabalho informal. Persistem as diferenças salariais entre

afetadas, diretamente. Por isso, mais que nunca, a luta das

5. a homens e mulheres, exercendo as mesmas funções.

mulheres, das negras e negros, das jovens e dos jovens,

6. a

Avançamos pouco na política: direito ao voto –

dos LGBTs, das pessoas com deficiência, pela igualdade e

7. a 1932; política de cotas eleitorais – 1996; mini reforma

contra a exploração capitalista, que discrimina, marginaliza

8. a eleitoral em 2009 (tempo TV e recursos partidários para

e excluí é central para o sindicalismo classista.

9. a a formação); criação das Procuradorias da Mulher na

Na educação as desigualdades se expressam.

10. a câmara dos deputados - 2009 e no senado – 2013; elegemos

As brasileiras são ainda a maioria dos 15 milhões de

11.

a presidenta da república – Dilma Roussef; elegemos

analfabetos. Paradoxalmente, 61% do contingente que

12. a uma governadora (dos 27 governadores); no parlamento

conclui o ensino superior são mulheres, e ainda assim se

13. a a participação ainda é muito pequena, 9% média, 8,7%

perpetua uma educação discriminatória, sexista, racista,

14. f

câmara deputados, 12% senado federal. No Legislativo

homofóbica e lesbofóbica.

15. f

Estadual são apenas 12,85% e as prefeitas correspondem

16. f

apenas a 9,2% entre gestores municipais.

As desigualdades de gênero e as discriminações
se apresentam em especial sobre as mulheres negras,

17. f

As limitações do sistema político brasileiro agravam

gerando obstáculos ainda maiores para essas brasileiras,

18. f

os obstáculos de inserção das mulheres na política e apontam

cuja opressão também guarda relação com a história da

19. f

para a premente necessidade da diminuição da força do

formação da nossa sociedade.

20. f

poder econômico com o estabelecimento de financiamento

21. f

público de campanha.

É fundamental compreensão sobre a educação no
campo, as lutas específicas de mulheres, jovens, negros,

22. f

Em que pese os 10 anos da Lei Maria Penha, a

aposentados, bem como sobre políticas públicas e

23. f

consolidação de uma política nacional para mulheres, a

institucionais. Destacam-se entre as ações e desafios para

24. f

violência doméstica, ainda é, uma constante e sofremos todo

o próximo período:

25. f

tipo de violências evidenciando as várias faces da opressão.

26.

•

Criar instrumentos de luta e iniciativas contra a

Na saúde, ainda não conseguimos garantir uma

implantação da Emenda Constitucional nº 55 que

27. f

política que considere as mulheres na sua totalidade e não

visa a instituir o Novo Regime Fiscal que limita

28. f

apenas como um ser biológico. Não avançamos na garantia

os gastos do poder executivo, supremo tribunal

29. f

dos direitos sexuais e reprodutivos. Mulheres morrem todos

federal, senado federal, ministério público e

30. f

os dias, milhares são internadas por ano em consequência de

defensoria pública da união. Pela nova regra

31. f

aborto inseguro. A posição do supremo sobre o aborto em

definida pela PEC 55, os limites de despesas

32. f

situações ainda diferenciadas, já apresenta uma possibilidade

serão calculados para 2017 pela despesa primária

33. f

de avanço nesse debate. Mas, ainda há manifestações de

paga no exercício de 2016 corrigida em 7,2%

34.

parlamentares pela criminalização através de todos os tipos

e, após este período, pela variação do IPCA

35. f

de projetos de uma maioria conservadora que predomina

calculado nos últimos 12 meses do exercício

36. f

naquele parlamento.

anterior e valerá pelos próximos 20 anos. Na

37. f

A política de equidade entre homens e mulheres,

prática congelará os gastos com bens e recursos

38. f

que vinha se consolidando, esbarra, hoje, com projeto

públicos essenciais à população e demandará

39. f

golpista e antidemocrático que se estabelece no país.

necessariamente reformas estruturais no país,
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1. a

como a previdência social e a lei de valorização

mulheres negras e 50,5% alocadas em zonas rurais. Entre as

2. a

do salário mínimo.Com a aprovação da PEC,

regiões brasileiras, a Nordeste possui maior representação

3. a

a tendência é aprofundar as desigualdades de

de mulheres na faixa salarial de até um salário mínimo,

4. a

gênero, na medida em que a proposta possui

totalizando 48,5% das mulheres ocupadas, sendo 50,8% das

5. a

impacto direto sobre as populações mais

mulheres negras e 59,3% das que vivem nas zonas rurais."

6. a

vulneráveis. Isto ocorre tanto pela revisão

A PEC afeta marcadamente as mulheres. Isto ocorre

7. a

das regras para previdência social e da lei de

tanto pelo lado da diminuição da oferta de recursos pelo

8. a

valorização do salário mínimo, como também

Estado, incorrendo na sobrecarga de trabalho feminino

9. a

pelos impactos em setores onde as mulheres

para o cuidado das crianças e idosos, mas também por

10. a

possuem maior representatividade, como a saúde

serem setores que empregam majoritariamente força de

11.

e educação.

trabalho feminina como educação, saúde e serviços sociais,

Lutar contra a reforma da previdência apresenta

que correspondem a 18,2% do total das ocupadas em

13. a

a equiparação da idade mínima entre homens

comparação com 4,3% dos homens. (PNAD – IBGE de

14. f

e mulheres, revisão das regras de pensão,

2014)

15. f

proibição do acúmulo de pensão e aposentadoria,

O emprego doméstico, com 13,9% das mulheres

16. f

e para professores da educação básica, a

ocupadas, será impactada diretamente pela revisão da lei

17. f

perda da aposentadoria especial o que afeta

do salário mínimo, já que grande parte das empregadas

18. f

principalmente as mulheres, devido a sua maior

domésticas.

19. f

presença seu maior peso na categoria.

12. a

•

Neste ano, as mulheres despenderam, em média,

20. f

23,56 horas semanais aos afazeres domésticos e os homens

21. f

Atualmente a previdência social possui um papel

apenas 6 horas a menos do Estado como provedor de

22. f

importante para a diminuição das desigualdades de gênero

recursos voltados para as atividades reprodutivas tende

23. f

e raça no mercado de trabalho. A diferença entre o tempo de

a aprofundar o papel da mulher como ofertante desses

24. f

aposentadoria para homens e mulheres teria a finalidade de

recursos de forma não remunerada.

25. f

compensar o maior tempo feminino dedicado aos afazeres

Isso afeta principalmente as mulheres de baixa renda,

26.

domésticos o trabalho não remunerado, mas que gera renda

por terem menor acesso aos recursos privados (escolas de

27. f

indireta. Porém isso faz com que as mulheres tenham menor

educação infantil, escola em tempo integral, lavanderia,

28. f

capacidade de contribuírem para a previdência.

restaurantes etc.) e dependerem principalmente da oferta

29. f

A PEC 55 também terá impactos sobre a política de

30. f

valorização do salário mínimo, pois boa parte das despesas

A PEC 55 trará consequências nefastas para o

31. f

obrigatórias são indexadas pelo salário mínimo, e está

conjunto da classe trabalhadora. Porém as mulheres serão

32. f

proibido reajuste de despesa obrigatória acima da variação

as mais afetadas e com isso mais da metade da população.

33. f

da inflação.

principalmente as mulheres, quando aumenta o tempo de

34.

Segundo “A revisão da Lei de Valorização do Salário

de recursos públicos.

trabalho e de contribuição.

35. f

Mínimo afetaria principalmente as mulheres, uma vez

36. f

que elas estão super-representadas nessa faixa salarial.

feminina promovendo a participação das

37. f

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 33,7% das

mulheres nos espaços públicos de poder;

38. f

mulheres e 25,7% dos homens tinham rendimento mensal

39. f

de até um salário mínimo. Dentre as mulheres, 40,3% eram
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1. a

para todo o país, visando maior autonomia e para

2. a

que as mulheres possam se liberar para a luta

3. a

pela superação dos padrões atuais de atribuições

4. a

de gênero na sociedade;

golpe, haverá muitos retrocessos. Mas, que é necessário,

Lutar pela consolidação da política de combate

resistência e luta pela manutenção de avanços. E que não há

6. a

à violência sobre as mulheres, expressa na

emancipação civilizacional no país, enquanto não houver,

7. a

atualidade na conquista da Lei Maria da Penha;

ruptura nos padrões vigentes na vida das brasileiras e

Encampar a luta pelo fortalecimento do SUS, em

conclamamos as trabalhadoras e trabalhadores em educação

9. a

especial da política de atenção integral à saúde

a lutarem pelo fim do retrocesso, pela retomada do processo

10. a

da mulher e da garantia dos direitos sexuais e

democrático no país, na perspectiva do desenvolvimento

11.

dos direitos reprodutivos;

com equidade de gênero, rumo a uma sociedade justa,

5. a

8. a

12. a

•

•

•

13. a
14. f

A CTB tem convicção de que, nesse momento de

Lutar pela promoção de uma educação de
PLANO DE LUTAS

qualidade, inclusiva e não discriminatória;
•

salariais;

Lutar pela conquista da equidade de gênero no

•

Construir uma aliança com os movimentos

15. f

trabalho, implementação da Política de Trabalho

sociais em defesa da democracia e contra o

16. f

Decente e a jornada de trabalho de 6 horas para

golpismo instituído no país.

17. f

que mulheres e homens possam desfrutar do

18. f

ambiente doméstico do tempo da vida social,

uma mobilização contra a implementação das

19. f

familiar e pessoal.

medidas decorrentes da PEC 55;

20. f

Realizar e motivar seus sindicatos filiados à

Participar em conjunto com entidades dos

•

Lutar contra que Reforma da Previdência;

21. f

movimentos sociais cujas lutas estão associadas à

•

Defender novas contratações de profissionais

22. f

da classe trabalhadora, para debater a conjuntura

em educação; através da realização de concursos

23. f

e encaminhar regularmente batalhas unitárias e

públicos; valorização dos trabalhadores e

24. f

conjuntas;

ratificação da Convenção 151 (que garante aos

Divulgar, fortalecer e fazer cumprir a Plataforma

servidores o direito à negociação coletiva); a

26.

Mais Mulheres no Poder, estimulando as

instituição de mesas de negociação permanente

27. f

candidaturas de mulheres da categoria de

em todos os Estados e municípios; a denúncia e

28. f

trabalhadores/as em educação.

o combate sem trégua à terceirização;

25. f

29. f

•

•

•

•

Estimular a renovação, incorporando jovens,

•

Combater a monopolização da mídia capitalista

30. f

mulheres e negros e aproximando mais as

e participar da luta pela democratização dos

31. f

direções das bases;

meios de comunicação, defesa da TV pública e

Realizar o V Encontro de Formação da Secretaria

das rádios comunitárias;

32. f

•

33. f

de Gênero em parceria com a CONTEE a

34.

PROIFes

Sociais (CMS) e construir com as centrais uma

Priorizar a comunicação, combatendo a

plataforma unificada da classe trabalhadora

coisificação das mulheres na mídia;

combater com vigor todo tipo de discriminação,

Estimular a aquisição e divulgação da Revista

seja de gênero, raça, etnia, idade ou orientação

Mátria nas entidades afiliadas.

sexual, especialmente no ambiente de trabalho,

Incorporar a pauta das mulheres nas campanhas

exigindo igualdade de salários (para funções

35. f

•

36. f
37. f

•

38. f
39. f

•
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1. a

equivalentes) e melhores condições de trabalho)

•

Construção do Sistema Nacional de Educação;

2. a

Garantir o direito irrestrito de greve, coibir as

•

Definição do papel regulador do estado;

3. a

práticas anti-sindicais;

•

Formação profissional integrada a uma sólida

4. a

•

educação geral;

Rejeitar todo e qualquer tipo de retrocesso
•

5. a

nas regras da Previdência Social, defender a

6. a

Previdência Pública, a universalização dos

programa de formação inicial e continuada,

7. a

benefícios;

plano de carreira, jornada e piso salarial

Lutar pela regulamentação do mercado de

profissional nacional;

8. a

•

9. a

trabalho, combater com rigor a terceirização e

10. a

a privatização da educação pública;

11.

•

•

Valorização dos profissionais da educação:

Controle público do processo de financiamento
da educação;

Exigência do cumprimento da meta 20 do PNE e

•

Regulação e fiscalização da educação privada;

12. a

mais recursos para o financiamento da educação,

•

Gestão democrática das instituições educacionais

13. a

com o uso dos recursos públicos para a educação

14. f

pública;

15. f

•

16. f
17. f

•

18. f
19. f

•

e dos órgãos de decisão sobre a educação;
•

Inclusão, permanência e participação

Lutar pela não aprovação do PLV 34, pelo

democrática dos trabalhadores e trabalhadoras

Senado.

em todos os níveis da educação pública;

Intensificar a inserção da Confederação nas

•

Defesa do Plano Nacional de Educação

frentes de luta contra os retrocessos

construído com a participação da sociedade

Ampliar o debate e promover a realização de

brasileira;

20. f

pesquisas periódicas (qualitativa e quantitativa)

•

Contra a mercantilização da educação;

21. f

que permitam o processo acumulativo na

•

Aplicação de 10% do PIB para a educação;

22. f

construção de identidade da relação entre a

•

Aplicação de 75% da receita dos royalties do

23. f

Confederação e suas entidades filiadas e

petróleo e do fundo especial, da região do pré-sal

24. f

suas necessidades para atuação no combate à

para educação, ciência e tecnologia;

25. f

diminuição dos direitos e processos negociais.

•

26.

Universalização do atendimento à educação
infantil;

27. f

A CTB educação, reafirma a continuidade da

•

Política de educação para o jovem brasileiro;

28. f

luta incessante pela concretização das nossas bandeiras

•

Aposentadoria especial, integral, para todos os/a

29. f

aprovadas em congresso:

30. f

•

professores/as;

Construir uma aliança com os movimentos

•

Contra a terceirização.

31. f

sociais em defesa da democracia e contra o

32. f

golpismo instituído em nosso país;

ASSINAM AS RESOLUÇÕES:

Realizar e motivar seus sindicatos à uma

Isis Tavares Neves

34.

mobilização contra implementação das medidas

Rui Oliveira

35. f

decorrentes da PEC 55

Julio Pinheiro

33. f

•

36. f

•

Lutar contra a Reforma da Previdência;

Francisca da Rocha Seixas

37. f

•

Educação pública, gratuita, universal, laica e

Berenice Darc Jacinto

38. f

de qualidade, em todos os níveis e modalidades

Marilene Betros

39. f

do ensino;

Antonieta Trindade
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1. a Wijairo José da Costa

Denise Alves Moreira

2. a Alberto de Oliveira Ribeiro

Wilson Macedo

3. a Elbia Pires de Almeida

William Menezes

4. a Manoel Alves da Silva Filho

Zelito Passavante

5. a Maria José Barreto

Valeria Silva

6. a Wiviane Farkas

Vânia Albuquerque

7. a Robson Câmara

Elisangela Wanderlei

8. a Iracema Bandeira

Joy Benicio

9. a Valesca Leão

Jonathas Pacheco

10. a Ana Cristina Pereira Rodrigues

Luiz Carlos

11.

Luciano Paz

Hildinete Pinheiro Rocha

12. a Solange da Silva Carvalho

Washington Buenos Aires

13. a Ana Paula Santos

Socorro França

14. f

Vinicius Dill Soares

Damião Lucena

15. f

Alex Saratt

Patrícia Almeida

16. f

Neusa Pinheiro

Ana Maria

17. f

Magda Schmitt

Marcondes Aleixo

18. f

Eunice Petry

Ivaldo Panta

19. f

Cleber Rezende

Arantes Gomes

20. f

Thiago Barbosa

Lindinalva Campos

21. f

Márcia Pinheiro

Fernanda Ângelo

22. f

Alfredo Borges

Marcelo Gomes Soares

23. f

Nédyma Lima

Odete Pereira da Rocha

24. f

Gerson Dourão

João Ferreira

25. f

Vanderley Souza

Walter Cecchetto Filho

26.

Carmen Luiza U. de Souza

José Carlos Madureira

27. f

Jovina Maria da Silva

Márcio Franco

28. f

Ana Cláudia Costa Guedes

Lívia Fernandes

29. f

Sérgio Xavier de Oliveira

Odete Pereira da Rocha

30. f

Edlamar Freitas

Marcus Libório de Lima

31. f

Marlene Neves

Marcilia Pizano Miranda dos Santos

32. f

Sueli Alice Pereira

Cleber de Oliveira Ferreira

33. f

Marcos Francisco Alves

Ana Cristina Pereira Rodrigues

34.

Márcio de Oliveira

Ana Amélia Libório de Lima

35. f

Janis Cerpe

Jorge Luiz Gama de Alencar

36. f

Elisabete Cândida

Mauricélio José Correia Campos

37. f

Francisco Jardel

Eliana Maria Teixeira de Assis

38. f

Flávio G. Mans

Sebastião Chagas Padilha da Silva

39. f

Valdenora de Oliveira

Alfredo Farias da Rocha
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1. a Jezanias Rosa de Souza
2. a Sidney Barata de Aguiar
3. a Maria Eunice Gil de Carvalho
4. a Assis Bentes Figueiredo
5. a Wilcineide França Nery
6. a Igor Azrak de Oliveira
7. a Emerson de Carvalho Braga
8. a Raimundo Torres de Albuquerque
9. a Claudemir Nonato de Santana
10. a Elza Souza Melo
11.

Jorge Carneiro de Souza

12. a Jurandir Gregório Nascimento Júnior
13. a Valdice Edington dos Santos Borges
14. f

Ivone Alves de Azevedo

15. f

José Lourenço Souza Dias

16. f

Noildo Gomes Nascimento

17. f

Nivaldino Félix de Menezes

18. f

Luciano de Souza Cerqueira

19. f

Rose Assis Amorim Aleluia

20. f

Olívia Maria dos Santos Mendes

21. f

Claudenice Barbosa Santana

22. f

Clarice Pereira dos Santos

23. f

Bárbara Virgínia dos S. Virgens

24. f

José Lucas da Silva Sobrinho

25. f

Paulo Bonfim Filgueiras da Silva

26.

Hercia Azevedo da Silva

27. f

Marcos Marcelo Ferreira Barreto

28. f

Gercyjalda Rosa da Silva e Silva

29. f

Marcelo Jorge de Almeida Araújo

30. f

Valdir Alves de Assis

31. f
32. f
33. f
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f
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ESTATUTO DA CNTE

1. a
2. a

CAPÍTULO I

3. a

Da Denominação, Sede e Fins e Duração

4. a
5. a

6. a Art. 1° ‑ A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ‑ CNTE, com sede e foro na cidade de Brasília, é uma
7. a entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, independente de qualquer atividade político‑partidária, sem qualquer
8. a discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, credo religioso, com duração por prazo indeterminado, integrada pelos
9. a trabalhadores em educação – professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas – ativos e aposentados,
10. a efetivos e contratados, a qualquer título, desde que vinculados às redes públicas estaduais e/ou municipais de educação
11.

básica de todo o Brasil, que se regem pelo presente Estatuto.

12. a
13. a Art. 2° ‑ A CNTE tem como finalidades:
14. f

a) congregar trabalhadores em educação (professores, pedagogos/especialistas e funcionários da educação) em

15. f

nível nacional, por meio de entidades a ela filiadas, com objetivo de defesa dos interesses da categoria, da educação

16. f

e do País;

17. f

b) buscar soluções para os problemas dos trabalhadores em educação, tendo em vista sua dignidade e valorização

18. f

profissional, no interesse da educação;

19. f

c) incentivar o aprimoramento cultural, intelectual, profissional e sindical dos trabalhadores em educação;

20. f

d) manter o intercâmbio com suas filiadas e com entidades congêneres nacionais e internacionais, estabelecendo

21. f

acordos e convênios, visando ao desenvolvimento da CNTE e de suas filiadas, na defesa de interesses comuns à

22. f

categoria;

23. f

e) propugnar pelo direito as condições condignas de trabalho e melhores condições sócio-econômicas;

24. f

f) prestar assistência e apoio às filiadas e a seus sócios, sobretudo quando forem cerceados em suas atividades

25. f

profissionais ou ameaçados em sua liberdade de expressão e organização em atividades intelectuais;

26.

g) examinar e propor soluções sobre os problemas da educação no País e sobre a formação e a qualidade de

27. f

desempenho dos trabalhadores em educação;

28. f

h) promover Seminários, Encontros e outras atividades de âmbito nacional que envolvam as entidades filiadas;

29. f

i) apoiar a organização de outras categorias profissionais que atuem na educação e suas reivindicações;

30. f

j) promover e defender o direito do povo a uma educação democrática e libertadora, acessível à ampla maioria e

31. f

que se realize como interesse nacional e popular;

32. f

l) promover a livre participação de todos para realizar e legitimar as formas institucionais necessárias à construção

33. f

efetiva da soberania nacional e solidariedade internacional;

34.

m) incentivar o surgimento de lideranças e promover a instrumentalização adequada do pessoal que atua em nível

35. f

de entidade; no cumprimento de suas finalidades e metas;

36. f

n) incorporar‑se nas lutas das demais categorias profissionais que defendam a transformação democrática da

37. f

sociedade;

38. f

o) defender a escola pública, gratuita, laica e de boa qualidade em todos os níveis e o direito ao seu acesso,

39. f

permanência e êxito.
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CAPÍTULO II

1. a
2. a

Das Entidades Filiadas: Admissão, Direitos e Deveres

3. a
4. a
5. a
6. a
7. a

Art. 3° ‑ Podem filiar‑se à CNTE as entidades sindicais de Trabalhadores em Educação de abrangência estadual, municipal
ou regional, e no Distrito Federal, desde que tenham como objetivos precípuos a defesa dos interesses da categoria e o
aprimoramento da educação.
§ 1º - Fica vedada a filiação de entidades sindicais que, muito embora tenham tal caráter, concorram diretamente

8. a

com as entidades anteriormente filiadas.

9. a

§ 2º - Caberá ao Conselho Nacional de Entidades definir quais os casos que se enquadram no parágrafo anterior ao

10. a

analisar os processos de filiação.

11.
12. a
13. a
14. f

Art. 4° ‑ A entidade sindical que desejar filiar-se à CNTE deve formalizar o pedido através do requerimento de seu
Presidente ou Coordenador, instruindo-o com:
a) exemplar do Estatuto Social da Entidade;

15. f

b) declaração da Diretoria de que a Entidade se submete ao preceituado neste estatuto;

16. f

c) Prova de que seu quadro social congrega pelo menos 10% (dez por cento) da base da categoria, sendo que em

17. f

qualquer caso o número de filiados deve ser igual ou superior a 500 (quinhentos) associados;

18. f

d) ata de posse da Diretoria em exercício;

19. f

e) ata da assembléia geral em que foi decidida a filiação;

20. f

f) prova de que os membros da Executiva não exercem cargos de confiança em qualquer esfera de governo;

21. f

g) comprovação de que compõe-se apenas de trabalhadores em educação;

22. f

h) Declaração da entidade comprometendo-se a encaminhar as deliberações da CNTE, assim como as das entidades

23. f

as quais a CNTE é filiada.

24. f

§ 1º - A CNTE só poderá admitir a filiação de apenas uma entidade sindical municipal ou regional da mesma base

25. f

territorial de representação.

26.

§ 2º - A filiação de uma entidade sindical deverá ser precedida de amplo processo de debate com os trabalhadores,

27. f

devendo contar com a presença de, no mínimo, um(a) diretor(a) da CNTE na assembléia de filiação.

28. f
29. f
30. f
31. f
32. f
33. f
34.

Art. 5° ‑ O pedido de desfiliação à CNTE deverá ser acompanhado de ata da assembléia geral em que foi decidida a
desfiliação.
Art. 6° ‑ A CNTE poderá reconhecer oposições sindicais, com base em critérios definidos por seu Conselho Nacional de
Entidades, nos casos em que o sindicato tenha se desfiliado dela.
§ 1º. O CNE também regulamentará a representação das oposições nos Congressos e Plenárias da CNTE.

35. f

§ 2º. Deferido o processo de reconhecimento, as oposições terão direito a um representante no Conselho Nacional

36. f

de Entidades da CNTE.

37. f
38. f
39. f

Art. 7° ‑ São direitos das filiadas:
a) participar do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Entidades (CNE) e da Plenária Intercongressual
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1. a

desde que estejam quites com a Tesouraria;

2. a

b) sugerir à Diretoria Executiva da CNTE a realização de estudos de interesse da categoria, da educação e do ensino;

3. a

c) postular, junto à CNTE, a defesa de seus direitos ou dos seus associados perante qualquer esfera pública ou

4. a

privada;

5. a

d) requerer ao Presidente da CNTE a convocação do CNE, obedecendo o estabelecido neste estatuto;

6. a

e) usufruir de todas as vantagens e serviços oferecidos pela CNTE;

7. a

f) contar com o apoio da CNTE, após sua prévia autorização, na promoção de Seminários, Encontros, ou atividades

8. a

de natureza coletiva e de âmbito nacional, ou que envolvam as entidades de trabalhadores em educação do País ou

9. a

estrangeiras.

10. a
11.

Art. 8° ‑ São deveres das filiadas:

12. a

a) cumprir e fazer cumprir este estatuto e seus atos complementares;

13. a

b) incentivar a solidariedade da categoria;

14. f

c) estar quites com as obrigações financeiras junto à CNTE;

15. f

d) adequar e executar, no âmbito das entidades, as políticas e o plano de lutas em nível nacional, encaminhados

16. f

pela Diretoria Executiva da CNTE;

17. f

e) prestar relatório das atividades desenvolvidas no período, em atendimento aos planejamentos e orientações

18. f

emanadas da Diretoria Executiva, em cumprimento das políticas e das campanhas nacionais;

19. f

f) convocar assembléia geral ou congresso, para escolha dos congressistas que representarão a entidade no

20. f

congresso nacional.

21. f

g) exigir que os membros de sua diretoria executiva não exerçam cargo de confiança em qualquer esfera de governo.

22. f
23. f

CAPÍTULO III

24. f

Das Instâncias da CNTE

25. f
26.

Art. 9° - São instâncias da CNTE:

27. f

a) Congresso Nacional - CN;

28. f

b) Plenária Intercongressual;

29. f

c) Conselho Nacional de Entidades – CNE;

30. f

d) Diretoria Executiva;

31. f

e) Conselho Fiscal.

32. f
33. f

Seção I

34.

Do Congresso Nacional ‑ CN

35. f
36. f

Art. 10 ‑ O Congresso Nacional é instância soberana da CNTE, integrado por delegados e suplentes e reúne-se ordinária

37. f

e extraordinariamente.

38. f
39. f

Art. 11 ‑ O Congresso Nacional ordinário reunir‑se‑á trienalmente, em data e local determinados no Congresso anterior,
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1. a sob a presidência da CNTE.
2. a

§ 1º ‑ O Congresso Nacional ordinário terá seu temário, programação e ordem do dia definidos pelo Conselho

3. a

Nacional de Entidades.

4. a

§ 2º - Caso o Congresso Nacional não determine o local do próximo Congresso, caberá ao CNE determiná-lo.

5. a
6. a Art. 12 ‑ O Congresso Nacional reunir‑se‑á extraordinariamente:
7. a

a) por convocação do próprio Congresso;

8. a

b) por convocação do Conselho Nacional de Entidades.

9. a

§ 1° ‑ O Congresso Nacional Extraordinário somente poderá deliberar sobre assuntos para os quais tenha sido

10. a

especialmente convocado.

11.

§ 2° ‑ A convocação para o Congresso Nacional Extraordinário será efetuada pelo Presidente da CNTE ou seu

12. a

substituto legal, ou pela Executiva, devendo esta ser expedida em até uma semana após a competente solicitação e

13. a

dirigida às entidades filiadas, com edital publicado em jornais de circulação nacional.

14. f
15. f

Art. 13 ‑ São delegados ao Congresso Nacional da CNTE:

16. f

a) com exceção dos suplentes, os membros da Diretoria Executiva da CNTE, como delegados natos;

17. f

b) uma quantidade determinada de delegados, de acordo com o número de sócios da entidade, a ser estabelecida

18. f

por coeficiente calculado conforme o número total de delegados ao Congresso Nacional, garantindo no mínimo

19. f

um delegado por entidade.

20. f

§ 1º - O número de delegados de cada Congresso será definido pelo Congresso anterior ou pelo Conselho Nacional

21. f

de Entidades.

22. f

§ 2º - Os suplentes eleitos simultaneamente com os delegados, terão direito apenas a voz e serão inscritos no limite

23. f

de 20% dos delegados eleitos.

24. f

§ 3º - As delegações das entidades filiadas serão constituídas obedecendo‑se ao critério da proporcionalidade

25. f

entre as diferentes propostas, assegurando‑lhe a possibilidade de indicações regionais para posterior referendo de

26.

Assembléias Gerais ou Congressos, desde que estas também obedeçam ao critério definido pelo CNE.

27. f

§ 4º - Para efeito de determinação da quantidade de delegados da entidade será utilizado o número de sócios desta

28. f

quites com suas obrigações há 06(seis) meses do Congresso.

29. f
30. f

Art. 14 ‑ O pedido da inscrição de cada delegado deverá estar na Secretaria do Congresso, no prazo definido pelo CNE e

31. f

constará de:

32. f

a) Ata de registro da Assembléia Geral ou Congresso Estadual que elegeu ou referendou a eleição dos delegados

33. f

e suplentes contendo a nominata dos mesmos;

34.

b) Cópia do comprovante de depósito no valor da inscrição solicitada;

35. f
36. f

Art. 15 ‑ Ao Congresso Nacional compete:

37. f

a) definir a política educacional, cultural, social, econômica e associativa da CNTE;

38. f

b) fixar o plano de lutas em nível nacional;

39. f

c) aprovar relatório de atividades, tomada de contas e avaliação da implantação das políticas e Plano de Lutas
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1. a

fixados no Congresso anterior;

2. a

d) eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

3. a

e) apreciar e aprovar alterações estatutárias.

4. a
5. a Art. 16 ‑ O Congresso Nacional Ordinário e Extraordinário é instalado em primeira convocação desde que exista o quorum
6. a de metade mais um dos congressistas credenciados, e em segunda, com qualquer número, meia hora após vencido o prazo
7. a de realização da primeira.
8. a
9. a Art. 17 ‑ O Congresso Nacional poderá, na reunião ordinária, por aprovação de 50% mais um dos presentes, deliberar sobre
10. a assuntos não constantes da Ordem do Dia.
11.
12. a Seção II
13. a Da Plenária Intercongressual
14. f
Art. 18 - A Plenária Intercongressual será realizada em data e local determinados pelo Conselho Nacional de Entidades.		
15. f
		
Parágrafo Único – A Plenária Intercongressual terá seu temário definido pelo Conselho Nacional de Entidades.
16. f
17. f
18. f
19. f
20. f
21. f
22. f
23. f
24. f
25. f
26.
27. f

Art. 19 - São delegados à Plenária Nacional da CNTE:
a) Os membros do Conselho Nacional de Entidades;
b) Os delegados representantes de entidades filiadas eleitos em Assembléia Geral, Conselho de Representantes ou
Congresso, segundo critérios definidos pelo CNE.
Art. 20 – Em caso de necessidade poderá ser convocada a Plenária Intercongressual Extraordinária, nas mesmas formas
com que o Estatuto trata a convocação do Congresso Nacional Extraordinário.
Parágrafo Único – A convocação da Plenária Intercongressual deverá respeitar os mesmos critérios de participação
da Plenária Ordinária.

28. f

Seção III

29. f

Do Conselho Nacional de Entidades ‑ CNE

30. f
31. f

Art. 21 ‑ O Conselho Nacional de Entidades - CNE compor-se-á pela Diretoria Executiva da CNTE, pelos Suplentes

32. f

da Direção Executiva, apenas com direito a voz, pelos Presidentes ou Coordenadores das entidades filiadas, ou seus

33. f

representantes legais e por representantes de base eleitos em assembléia na seguinte proporção:

34.

I. Até 10.000 associados: o presidente ou coordenador mais 1 (um);

35. f

II. de 10.001 a 20.000 associados: o presidente ou coordenador mais 2 (dois);

36. f

III. de 20.001 a 40.000 associados: o presidente ou coordenador mais 3 (três);

37. f

IV. de 40.001 a 60.000 associados: presidente ou coordenador mais 4 (quatro);

38. f

V. acima de 60.000 associados: o presidente ou coordenador mais 5 (cinco).

39. f

§1º ‑ O representante de base do Conselho Nacional de Entidades e seu respectivo suplente serão eleitos em
Assembléia Geral, Congresso ou eleição direta das entidades tendo mandato coincidente com o da respectiva
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1. a

diretoria.

2. a

§ 2° ‑ Após da posse de nova diretoria, as entidades terão prazo de 90 dias para procederem as eleições e indicações

3. a

dos representantes ao CNE.

4. a

§ 3º ‑ O Conselho Nacional de Entidades reunir-se‑á:

5. a

a) ordinariamente duas vezes por ano, em data e local determinado na reunião anterior, ou por convocação da

6. a

Diretoria Executiva;

7. a

b) extraordinariamente, sempre que necessário.

8. a

c) por convocação do Presidente ou da Diretoria;

9. a

d) por convocação do próprio Conselho;

10. a

e) por solicitação da maioria simples das entidades.

11.

§ 4º - O suplente do representante de base no CNE participa das reuniões em substituição ao titular previamente

12. a

comunicada pela entidade sindical filiada.

13. a
14. f

Art. 22 ‑ Ao Conselho Nacional de Entidades compete:

15. f

a) apreciar, aprovar e avaliar os planos de operacionalização das políticas e do plano de lutas aprovados pelo

16. f

Congresso Nacional e elaborados pela Diretoria Executiva Nacional;

17. f

b) apreciar, aprovar e avaliar outros planos de campanhas reivindicatórias;

18. f

c) apreciar, aprovar e avaliar as demais decisões políticas e administrativas da Diretoria Executiva Nacional;

19. f

d) resolver os casos omissos no Estatuto até a realização do Congresso Nacional;

20. f

e) preparar com a Diretoria Executiva Nacional os Congressos Nacionais;

21. f

f) aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de entidades por deliberação de no mínimo 2/3 de seus membros;

22. f

g) programar a realização de Seminários, Simpósios, Encontros Regionais e Estaduais, no interesse específico da

23. f

educação, do educador e da categoria profissional;

24. f

h) elaborar e fazer cumprir o regimento interno e demais normas necessárias à funcionalidade da CNTE;

25. f

i)apreciar e aprovar o orçamento da CNTE;

26.

j) eleger delegados para representações no exterior;

27. f

l) referendar a criação de órgão;

28. f

m) autorizar a oneração de bens imóveis para os fins previstos na letra “i” do art. 27;

29. f

n) eleger substituto(a) para a vacância na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CNTE quando não houver mais

30. f

suplentes eleitos, respeitada a proporcionalidade do Congresso que os elegeu.

31. f
32. f

Seção IV

33. f

Da Diretoria Executiva Nacional

34.
35. f

Art. 23 ‑ A Diretoria Executiva Nacional é órgão da CNTE composto dos seguintes cargos: Presidência, Vice-presidência,

36. f

Secretaria de Finanças, Secretaria Geral, Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Assuntos Educacionais,

37. f

Secretaria de Imprensa e Divulgação, Secretaria de Política Sindical, Secretaria de Formação, Secretaria de Organização,

38. f

Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Relações de Gênero, Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários,

39. f

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos, Secretaria de Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação, Secretaria de
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1. a Assuntos Municipais, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Funcionários/as da Educação, Secretaria de Combate
2. a ao Racismo e doze Secretarias Executivas.
3. a

§ 1° ‑ As Secretarias Executivas serão associadas às demais secretarias segundo as necessidades determinadas pelo

4. a plano de ação da CNTE.
5. a

§ 2° - Compete à Diretoria Executiva Nacional definir as atribuições das Secretarias Executivas.

6. a

§ 3º - Serão eleitos/as 13 (treze) suplentes que poderão ascender a Diretoria Executiva em caso de vacância do

7. a

titular do cargo, respeitando-se a proporcionalidade do Congresso que elegeu a Diretoria.

8. a

§ 4º - A Diretoria Executiva Nacional será composta mediante a representação paritária entre homens e mulheres.

9. a

§ 5º - Para efeitos da aplicação da paridade disposta no § 4º, considera-se Diretoria Executiva da CNTE, além

10. a

dos titulares dos cargos constantes no caput deste artigo, excetuando-se o de presidente, os dirigentes suplentes

11.

especificados no § 3º.

12. a

§ 6º - A Diretoria Executiva da CNTE será composta por critérios de proporcionalidade definidos no regimento

13. a

eleitoral aprovado no Congresso Nacional da CNTE.

14. f

§ 7º - Os/As representantes da CNTE em entidades internacionais, desde que não sejam membros da Diretoria

15. f

Executiva da CNTE, poderão participar das reuniões da instância, apenas com direito à voz.

16. f
17. f

Art. 24 ‑ O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem reeleitos.

18. f
19. f

Art. 25 ‑ No impedimento do Presidente, assumirá o Vice-Presidente, sendo este substituído por outro diretor.

20. f
21. f

Art. 26 ‑ No caso de vacância simultânea dos cargos do Presidente e do Vice‑Presidente, um membro da Diretoria, escolhido

22. f

por seus pares, assumirá a Presidência da CNTE, “ad referendum” do CNE.

23. f

§ 1° ‑ O Presidente e o Vice‑Presidente eleitos nos termos deste artigo deverão completar o mandato previsto para

24. f

aquela Diretoria.

25. f

§ 2° ‑ No caso de vacância de qualquer outro cargo da Diretoria, um diretor escolhido entre seus pares assumirá o

26.

cargo em questão, sendo convocado, pela ordem, um suplente para ocupar cargo na Diretoria Executiva.

27. f

§ 3º - Caso não haja mais suplentes para substituir vacância na Diretoria Executiva de modo a se respeitar a

28. f

proporcionalidade do Congresso que a elegeu, o Conselho Nacional de Entidades elegerá substituto, respeitando a

29. f

referida regra.

30. f
31. f

Art. 27 ‑ À Diretoria Executiva Nacional compete:

32. f

a) elaborar planos de operacionalização das políticas e do plano de lutas aprovados pelo Congresso Nacional,

33. f

submetendo-os à aprovação do CNE;

34.

b) coordenar a execução, em nível nacional, através das entidades filiadas, dos planos de operacionalização das

35. f

políticas e do plano de lutas;

36. f

c) votar os balanços anuais e balancetes, apresentados pelo Secretário de Finanças, a serem julgados pelo Conselho

37. f

Fiscal e Congresso Nacional;

38. f

d) aprovar os regimentos das diversas áreas ou setores administrativos;

39. f

e) criar comissões para promover estudos no que se concerne à educação, ao ensino e ao interesse dos trabalhadores
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1. a

em educação;

2. a

f) estudar as propostas de filiação, de desfiliação e de exclusão de entidades filiadas, encaminhando‑as ao Conselho

3. a

Nacional de Entidades;

4. a

g) elaborar planos anuais e operacionais da CNTE, de acordo com as deliberações do Congresso Nacional;

5. a

h) propor orçamento, planos e despesas para aprovação pelo CNE;

6. a

i) solicitar ao CNE “referendum” para despesas extraordinárias superiores a 1/5 (um quinto) da previsão da

7. a

arrecadação mensal, sob justificativa;

8. a

j) manter publicação informativa da CNTE;

9. a

l) realizar estudos e pesquisas sobre a situação profissional e cultural da categoria em diferentes níveis, divulgando

10. a

o resultado;

11.

m) promover o Congresso Nacional;

12. a

n) realizar a Plenária Intercongressual;

13. a

o) programar a realização de Conferências, Seminários, Simpósios, Encontros Nacionais ou Regionais e Estaduais,

14. f

no interesse específico da educação e/ou dos trabalhadores em educação;

15. f

p) manter intercâmbio com órgãos de classe congêneres no País ou exterior;

16. f

q) prestar relatório de suas atividades ao Congresso Nacional;

17. f

r) submeter ao Conselho Fiscal para estudo, exame e parecer, a prestação de contas para a aprovação pelo CNE e

18. f

pelo CN;

19. f

s) criar órgãos e contratar pessoal necessário à execução dos trabalhos.

20. f
21. f

Art. 28 ‑ À Presidência compete:

22. f

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

23. f

b) exercitar e acionar as competências e as ações previstas no art. 26 deste Estatuto, comprometendo‑se com sua

24. f

execução;

25. f

c) representar a CNTE, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;

26.

d) convocar ordinária e extraordinariamente o Congresso Nacional, o CNE e as reuniões da Diretoria Executiva,

27. f

e presidi-los;

28. f

e) assinar contratos, convênios ou quaisquer outros atos jurídicos, inclusive os que importem em transmissão e

29. f

recebimento de domínio, posse, direitos, pretensões e ações sobre bens móveis e imóveis, após deliberação das

30. f

instâncias;

31. f

f) onerar, após autorização do Conselho Nacional de Entidades, bens imóveis de propriedade da CNTE, tendo em

32. f

vista a obtenção de meios necessários ao cumprimento dos objetivos sociais;

33. f

g) encaminhar à Diretoria proposta de filiação, ou sugerir exclusão de filiadas, mediante processo devidamente

34.

instruído;

35. f

h) assinar, juntamente com o Secretário de Finanças, os documentos da Tesouraria, tais como: cheques, notas

36. f

promissórias, balanços e balancetes;

37. f

i) autorizar pagamentos e recebimentos;

38. f

j) designar comissões “ad referendum” do CNE para representar a CNTE, perante as entidades de classe, órgãos

39. f

públicos e de caráter privado, bem como para outros fins não previstos no presente estatuto;
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1. a

l) outorgar “ad negocia” ou “ad judicia”, especificando‑lhes poderes;

2. a

m) solicitar ao Conselho Fiscal, sempre que necessário, a emissão de pareceres sobre a matéria contábil, financeira

3. a

ou econômica da CNTE.

4. a
5. a Art. 29 ‑ À Vice‑Presidência compete:
6. a

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

7. a

b) substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos;

8. a

c) auxiliar o Presidente no desempenho de suas atividades;

9. a

d) executar outras atribuições que lhe forem confiadas pelo Presidente e/ ou Diretoria;

10. a
11.

Art. 30 ‑ À Secretaria de Finanças compete:

12. a

a) Apresentar à diretoria orçamento, plano de despesas, balanços e balancetes e relatórios para efeitos de estudo e

13. a

posterior aprovação nos termos deste estatuto;

14. f

b) administrar os fundos previstos neste estatuto;

15. f

c) fazer despesas autorizadas pela Diretoria;

16. f

d) organizar e responsabilizar‑se pela contabilidade;

17. f

e) apresentar balancete semestral e relatório anual da Tesouraria;

18. f

f) assinar com o Presidente cheques e outros títulos de créditos;

19. f

g) exercer outras atividades peculiares ao cargo.

20. f
21. f

Art. 31 ‑ À Secretaria Geral compete:

22. f

a) Encarregar‑se dos assuntos da Secretaria Geral, segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e

23. f

propondo medidas para o melhor desempenho da CNTE, mediante plano de ação.

24. f
25. f

Art. 32 ‑ À Secretaria de Relações Internacionais compete:

26.

a) Encarregar‑se dos assuntos internacionais, segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e

27. f

propondo medidas necessárias ao melhor desempenho da CNTE, no interesse da categoria e da Educação, mediante

28. f

plano de ação.

29. f
30. f

Art. 33 ‑ À Secretaria de Assuntos Educacionais compete:

31. f

a) Encarregar‑se dos assuntos educacionais segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e propondo

32. f

medidas necessárias ao melhor desempenho da CNTE, mediante plano de ação;

33. f

b) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando políticas e coordenando campanhas nacionais;

34.
35. f

Art. 34 ‑ À Secretaria de Imprensa e Divulgação compete:

36. f

a) encarregar‑se dos setores de imprensa, comunicação, publicação e da produção de material, segundo deliberações

37. f

das instâncias da CNTE, analisando e propondo medidas para o melhor desempenho da entidade, segundo o plano

38. f

de ação;

39. f

b) estabelecer e manter contato com órgãos de comunicação e imprensa nacionais e locais, para divulgação de
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1. a

informações de interesse da classe trabalhadora e da educação;

2. a

c) fortalecer a imprensa sindical, propondo políticas de ação à CNTE e às afiliadas.

3. a
4. a Art. 35 ‑ À Secretaria de Política Sindical compete:
5. a

a) Encarregar‑se dos assuntos sindicais segundo deliberações das instâncias da CNTE, analisando e propondo

6. a

medidas no interesse da categoria, mediante plano de ação;

7. a

b) promover a articulação da CNTE com todas as associações profissionais, sindicatos brasileiros e central sindical;

8. a
9. a Art. 36 ‑ À Secretaria de Formação compete:
10. a

a) Coordenar os assuntos relativos à formação, subsidiando as necessidades de instrumentalização político-sindical

11.

das lideranças;

12. a

b) articular convênios com entidades e centros de formação para a execução de atividades;

13. a

c) propor medidas visando a formação de lideranças, mediante plano de ação.

14. f
15. f

Art. 37 – À Secretaria de Organização compete:

16. f

a) subsidiar a Diretoria no acompanhamento e fortalecimento das entidades filiadas, formulando políticas e

17. f

coordenando campanhas nacionais;

18. f

b) assegurar que as políticas voltadas aos diversos segmentos da categoria consolidem o processo de unificação

19. f

orgânica.

20. f
21. f

Art. 38 ‑ À Secretaria de Políticas Sociais compete:

22. f

a) estabelecer e coordenar a relação da CNTE com as organizações e entidades do movimento popular da sociedade

23. f

civil em seu âmbito de acordo com a linha geral determinada por este Estatuto e instâncias da CNTE;

24. f

b) promover e contribuir na discussão e elaboração de políticas sociais que abrangem os trabalhadores em educação;

25. f

c) coordenar a execução de atividades e elaboração de políticas sociais, no âmbito da CNTE.

26.
27. f

Art. 39 ‑ À Secretaria de Relações de Gênero compete:

28. f

a) Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes às relações de gênero dos trabalhadores em educação no

29. f

âmbito da CNTE;

30. f

b) subsidiar as instâncias e as afiliadas formulando políticas e coordenar campanhas nacionais, que visem o

31. f

incentivo a organização e participação das trabalhadoras em educação.

32. f
33. f

Art. 40 ‑ À Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários compete:

34.

a) incentivar a organização e a representação sindical dos trabalhadores em educação aposentados;

35. f

b) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos interesses previdenciários dos trabalhadores em educação,

36. f

analisando e propondo medidas necessárias ao melhor desempenho da ação política e organizativa da CNTE.

37. f
38. f

Art. 41 ‑ À Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos compete:
a) Coordenar e acompanhar ações no âmbito do Poder Legislativo, discutindo e propondo formulações que

39. f
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1. a

atendam os interesses dos trabalhadores em educação com base nas resoluções e instâncias da CNTE;

2. a

b) Acompanhar as questões jurídicas de interesse dos trabalhadores em educação, subsidiando as entidades

3. a

sindicais filiadas, instâncias e organismos da CNTE.

4. a
5. a Art. 42 – À Secretaria de Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação compete:
6. a

a) formular propostas de políticas públicas que visem atender as questões específicas da saúde dos/as trabalhadores/

7. a

as em educação;

8. a

b) promover estudos que diagnostiquem as causas dos problemas que afetam a saúde dos/as trabalhadores/as em

9. a

educação.

10. a
11.
12. a
13. a
14. f
15. f
16. f
17. f
18. f
19. f
20. f
21. f
22. f
23. f
24. f
25. f
26.
27. f
28. f
29. f
30. f
31. f
32. f
33. f

Art. 43 – À Secretaria de Assuntos Municipais compete:
a) articular, formular e acompanhar questões relativas à organização dos servidores públicos municipais da
educação, com vistas a capacitar suas intervenções em âmbito da Confederação e dos municípios.
Art. 44 – À Secretaria de Direitos Humanos compete:
a) Atuar na denúncia de violações, na apuração de responsabilidades e na formação e participação em redes de
solidariedade que venham a ser determinadas pelas instâncias da CNTE.
Art. 45 – À Secretaria de Funcionários/as da Educação compete:
a) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao segmento dos/as trabalhadores/as Funcionários/as, no
âmbito da CNTE;
b) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando políticas e coordenando campanhas nacionais específicas dos/
as Funcionários/as.
c) fortalecer a integração das lutas e unificação de professores/as e funcionários/as.
Art. 46 – À Secretaria de Combate ao Racismo compete:
a) coordenar, propor e encaminhar política de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial desenvolvidas
pela CNTE;
b) fortalecer o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo “Davani Lellis” da CNTE e fomenta a criação e o
funcionamento de Coletivos Estaduais e Municipais junto às entidades filiadas;
c) desenvolver estudos, pesquisas, projetos e publicações para subsidiar a CNTE e suas afiliadas no monitoramento
e implementação do Estatuto da Igualdade Racial e do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e
indígena na educação brasileira.

34.
35. f

Seção V

36. f

Do Conselho Fiscal

37. f
38. f
39. f

Art. 47 ‑ O Conselho Fiscal é integrado por 5 (cinco) membros titulares eleitos pelo Congresso Nacional.
§ 1º - O presidente é eleito pelos seus pares.

33o Congresso Nacional

dos

Trabalhadores

em

Educação

177

Caderno

de

ESTATUTO DA CNTE / 2014

Resoluções »

1. a

§ 2º ‑ O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que

2. a

necessário.

3. a

§ 3º - Serão eleitos 3 (três) suplentes que poderão ascender ao Conselho Fiscal em caso de vacância de titular.

4. a
5. a Art. 48 ‑ Ao Conselho Fiscal compete:
6. a

a) Examinar, anualmente, os livros, os registros e todos os documentos de escrituração da CNTE;

7. a

b) analisar e aprovar, juntamente com o CNE, os balanços e balancetes prestados pela Diretoria, “ad referendum”

8. a

do Congresso Nacional;

9. a

c) fiscalizar a aplicação, pela Diretoria, das verbas da CNTE;

10. a

d) emitir parecer e sugerir medidas sobre qualquer atividade econômico-financeira quando solicitado pela diretoria.

11.
12. a
13. a

CAPÍTULO IV

14. f

Das Eleições

15. f
16. f

Art. 49 ‑ A Diretoria da CNTE será eleita no Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com mandato de 3 (três)

17. f

anos.

18. f
19. f

Art. 50 ‑ A Diretoria da CNTE será eleita em chapa completa por votação direta pelos delegados presentes à plenária do

20. f

Congresso.

21. f

Parágrafo Único ‑ A regulamentação do critério da proporcionalidade será elaborada pelo CNE e submetida ao

22. f

Congresso Nacional e constará do Regimento Eleitoral previsto no artigo 52.

23. f
24. f

Art. 51 ‑ Qualquer trabalhador em educação poderá candidatar-se à Diretoria da CNTE, desde que comprove ser associado

25. f

de uma entidade filiada à CNTE e não exerça cargo de confiança de qualquer esfera de governo.

26.
27. f

Art. 52 ‑ O Regimento Eleitoral será aprovado pelo próprio Congresso em que se realizarão as eleições.
Parágrafo Único ‑ O Regimento Eleitoral será elaborado pelo CNE.

28. f
29. f
30. f

Art. 53 ‑ Qualquer candidatura somente será homologada mediante a aprovação das exigências deste Estatuto perante a

31. f

mesa do Congresso.

32. f
33. f
CAPITULO V

34.
35. f

Do Patrimônio e do Regime Financeiro

36. f
37. f
38. f

Art. 54 ‑ Constitui‑se patrimônio da CNTE:
a) Os bens móveis e imóveis;

39. f

b) as doações de qualquer natureza;
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c) as dotações e legado.

2. a
3. a Art. 55 ‑ Constitui‑se receita da CNTE:
4. a

a) As contribuições mensais pagas pelas filiadas;

5. a

b) As rendas de qualquer natureza.

6. a
7. a Art. 56 ‑ A afiliada pagará mensalmente, a contar do seu ingresso na CNTE, a contribuição fixada no Artigo 59.
8. a
9. a Art. 57 ‑ As entidades filiadas obrigam‑se a dar ingresso na Secretaria de Finanças da CUT de soma equivalente
10. a as contribuições referidas no artigo anterior, impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento de suas
11.

consignações, que serão repassadas à Secretaria de Finanças da CNTE.

12. a

§ 1º ‑ As entidades não filiadas à CUT obrigam-se a dar ingresso na Secretaria de Finanças da CNTE de soma

13. a

equivalente às contribuições referidas no artigo anterior, impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após o

14. f

recebimento de suas consignações.

15. f

§ 2º - O não cumprimento do estabelecido neste artigo acarretará em sanções contidas neste Estatuto e/ou

16. f

estabelecidas pela CNTE.

17. f
18. f

Art. 58 ‑ A cada ano, as entidades filiadas a CNTE atualizarão seus cadastros junto a CUT e/ou a Secretaria de Finanças da

19. f

CNTE, a fim de assegurarem o direito à revisão de sócios para a participação nas instâncias deliberativas da Confederação.

20. f

§ 1º. Em se tratando de entidades filiadas a CUT, o processo de atualização obedecerá as regras da Central Sindical.

21. f

§ 2º. As entidades não filiadas a CUT encaminharão os cadastros financeiro e de associados para a CNTE, tendo

22. f

como base todo mês de junho.

23. f

§ 3º. As entidades que não procederem a referida atualização, em anos pré-eleitorais da CNTE, estarão

24. f

automaticamente impedidas de efetuarem aumento de sócios para o Congresso Nacional da Confederação.

25. f
26.

Art. 59‑ A contribuição mensal das entidades filiadas será de 3,8%1.

27. f

Parágrafo Único ‑ A parte correspondente a 0,5% (meio por cento) desta contribuição será destinada a constituição

28. f

do “fundo de solidariedade”, cuja utilização será definida pela Diretoria “ad referendum” do CNE.

29. f
30. f
CAPÍTULO VI

31. f
32. f

Das Penalidades, Suspensão, Perdas, Extinção de Mandatos e Licença

33. f
34.
35. f
36. f

Art. 60 – São penalidades:
a) advertências;

37. f

1
Esta alteração foi introduzida para adequar a CNTE à deliberação da Plenária Nacional da CUT.
É preciso constar que a Direção da CNTE fica autorizada a proceder nova modificação caso a CUT
39. f modifique a decisão da Plenária Nacional.
38. f
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1. a

b) suspensão;

2. a

c) exclusão de entidade filiada;

3. a

d) extinção de mandato de diretor e conselheiro fiscal.

4. a
5. a Art. 61 ‑ As penalidades tipificadas no artigo anterior serão aplicadas pelo Presidente, em cumprimento de deliberações do
6. a Conselho Nacional de Entidades, facultada ampla defesa à/ao destinatária/o da pena.
7. a

§ 1° ‑ A penalidade de advertência será decidida pela Diretoria e aplicada pelo Presidente.

8. a

§ 2° ‑ Da decisão caberá recurso ao Congresso Nacional, a partir da comunicação desta à afiliada.

9. a
10. a Art. 62 ‑ Constituem‑se faltas determinantes de exclusão:
11.
a) atrasar, por mais de 12 meses, o pagamento das mensalidades;
12. a
b) infringir disposições deste Estatuto;
13. a
c) não cumprir as campanhas desenvolvidas pela CNTE;
14. f
15. f

d) deixar juridicamente de existir.

16. f
17. f

Art. 63 - A diretoria dosará a pena, segundo a extensão da gravidade da infração, de acordo com o regulamento.

18. f
19. f

Art. 64 ‑ O reingresso da filiada excluída poderá ocorrer mediante solicitação da própria afiliada à Diretoria Executiva,

20. f

sendo necessária aprovação do pedido, por maioria simples, no CNE.

21. f

Parágrafo Único – Fica, ainda, como condição de reingresso o pagamento das mensalidades atrasadas.

22. f
23. f

Art. 65‑ Extingue‑se o mandato dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal:

24. f

a) Por morte;

25. f

b) por renúncia;

26.

c) por interdição;

27. f

d) por término do mandato;

28. f

e) por exercício de cargo de confiança em qualquer esfera de governo.

29. f
30. f

Art. 66 ‑ Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal terão seus mandatos suspensos quando deixarem de comparecer,

31. f

sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas.

32. f

Parágrafo Único ‑ Cabe à Diretoria determinar a duração da suspensão.

33. f
34.

Art. 67 ‑ O membro da Diretoria e do Conselho Fiscal perderá seu mandato por decisão de 2/3 da Diretoria quando:

35. f

a) Infringir normas deste Estatuto;

36. f

b) dilapidar o patrimônio da CNTE;

37. f

c) abandonar o cargo.

38. f
39. f

Art. 68 ‑ A perda do mandato será declarada pela própria Diretoria por ato específico, dando‑se desta ciência ao interessado,
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1. a cabendo recurso sem efeito suspensivo ao Conselho Nacional de Entidades.
2. a
3. a Art. 69 ‑ Os membros da diretoria têm direito a pedir licença das atividades da direção por um período de até um terço do
4. a mandato.
Parágrafo Único – Uma vez a licença ou a somatória das mesmas ultrapassarem um terço do mandato, o diretor

5. a

6. a será substituído em definitivo por um suplente da mesma chapa para ocupar cargo na Diretoria Executiva.
7. a
8. a
CAPÍTULO VII

9. a
10. a

Das Disposições Gerais e Transitórias

11.
12. a

13. a Art. 70 ‑ Este Estatuto poderá ser alterado parcial ou totalmente, por proposição da Diretoria Executiva, CNE e Entidades
14. f
15. f

filiadas.
Parágrafo Único ‑ A reforma estatutária será aprovada pelo Congresso Nacional.

16. f
17. f

Art. 71 ‑ A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ‑ CNTE somente poderá ser dissolvida por deliberação

18. f

unânime das filiadas, em pleno exercício dos seus direitos estatutários após ampla discussão.

19. f
20. f

Art. 72 ‑ Os membros do Conselho Nacional de Entidades, Diretoria Executiva e Afiliadas não respondem individual ou

21. f

solidariamente pelas obrigações assumidas pela CNTE.

22. f
23. f

Art. 73 ‑ No caso de dissolução, o patrimônio terá destino decidido pela instância que o dissolveu, observadas as condições

24. f

do Art. 71.

25. f
26.

Art. 74 ‑ O presente Estatuto passará a vigorar na data de sua aprovação pelo Congresso Nacional da Confederação

27. f

Nacional dos Trabalhadores em Educação.

28. f
29. f

Art. 75 ‑ Nos Estados, as entidades, desenvolvendo ou por desenvolver processos de unificação, poderão continuar filiadas

30. f

à CNTE, desde que satisfaçam as condições exigidas por este Estatuto.

31. f
32. f
33. f
34.

§ 1° ‑ Nos Estados onde já houve processos de unificação, se alguma entidade recusou‑se a participar ou acatar a
decisão, esta será excluída da CNTE.
§ 2° ‑ Caberá ao Conselho Nacional de Entidades, analisando os processos de unificação dos Estados, definir quais
são os casos que se enquadram no parágrafo anterior.

35. f
36. f

Art. 76 ‑ Os Especialistas em Educação serão organizados em departamento específico, que fará parte da estrutura diretiva

37. f

da CNTE e estará vinculado a Diretoria Executiva da CNTE.

38. f

§ 1º - A estrutura e funcionamento do Departamento de Especialistas – DESPE, coordenado por um representante

39. f

do respectivo setor, será regulamentado pelo Conselho Nacional de Entidades – CNE.
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1. a

§ 2°‑ O/A coordenador/a do Departamento participará, apenas com direito à voz, das reuniões da Diretoria

2. a

Executiva da CNTE.

3. a
4. a Art. 77 – Os critérios de composição paritária de gênero da Diretoria Executiva nacional da CNTE, especificados nos §
5. a § 4º e 5º do art. 23 deste Estatuto, somente serão aplicados a partir do próximo Congresso Nacional da CNTE (janeiro de
6. a 2017).
7. a
8. a
9. a

Roberto Franklin de Leão

10. a

Presidente

11.
12. a
13. a

Rodrigo Peres Torelly

14. f

Alino & Roberto e Advogados

15. f

OAB/DF nº 12.557

16. f
17. f
18. f
19. f
20. f
21. f
22. f
23. f
24. f
25. f
26.
27. f
28. f
29. f
30. f
31. f
32. f
33. f
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f

182

33o Congresso Nacional

dos

Trabalhadores

em

Educação

