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APRESENTAÇÃO

O 34º Congresso da CNTE, adiado por um ano em função da pandemia de Covid-19,
que ainda assola o planeta e sobretudo os países com baixa imunização vacinal ou que
sabotam orientações científicas – como é o caso do Brasil, que opta por ações genocidas
que já ceifaram mais de 615 mil vidas –, acontece, excepcionalmente, de forma virtual para
preservar a saúde dos/as participantes.
Entre os objetivos desta edição congressual, destaque para as eleições da nova Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da entidade e a aprovação das lutas da CNTE para enfrentar
a conjuntura neoliberal imposta ao país, desde o golpe político/jurídico/midiático de 2016.
O governo de Jair Bolsonaro aprofundou as mazelas da Emenda Constitucional nº 95, de
modo que o Brasil atravessa um dos momentos mais desoladores de sua história republicana.
As condições politica, econômica e social são praticamente de terra arrasada – como havia
prometido o então candidato da extrema direita na campanha eleitoral de 2018 –, e a fome,
a miséria, o desemprego se alastram descontroladamente. O governo federal e muitos
gestores estaduais e municipais deixaram de atender as necessidades básicas da população,
com sucessivos cortes nas políticas públicas sociais. E a educação também tem sofrido as
consequências da irresponsabilidade de Bolsonaro e Guedes em priorizar o pagamento da
dívida pública a grupos seletos de acionistas que afundam o país na miséria.
Em 2022, o Brasil elegerá um novo Presidente da República. E a CNTE e suas afiliadas,
juntamente com toda a classe trabalhadora e os movimentos sociais, terão o compromisso
de elucidar a categoria e a população em geral sobre a importância de o país eleger um
governo verdadeiramente democrático, progressista e comprometido com a inclusão social.
Fora Bolsonaro e o neoliberalismo da morte e da miséria!

Brasília, 13 janeiro de 2022
Diretoria Executiva

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação
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RESOLUÇÕES DA CSP CONLUTAS

1. a
2. a
3. a

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

a certeza de que terão o que comer no dia de amanhã.

Após quase dois anos de pandemia, destacamos

O Brasil passa por uma das maiores crises, política,

6. a alguns dos principais fatos e acontecimentos nesse

social, econômica e sanitária. A política negacionista e

7. a período, marcado por uma grave crise sanitária,

genocida de Bolsonaro, leva nosso país a mais de 600 mil

8. a econômica e social em todo o mundo. O mundo atingiu no

mortos, mostrando toda a perversidade do sistema capitalista,

9. a dia 1 de Novembro, a assombrosa marca de 5 milhões de

que coloca o lucro e a corrupção acima da vida. Frente a

10. a mortes pela Covid-19. Número, porém, reconhecidamente

essas consequências duríssimas causadas pelo governo

11.

subestimado segundo especialistas, em razão da testagem

Bolsonaro, um governo de ultradireita, a vida de nosso povo

12. a irregular ao redor do mundo e de mortes que ocorrem em

tem piorado cada vez mais, mas a classe trabalhadora não

13. a casa, sem atenção médica.

está derrotada, temos visto a indignação, rupturas com o

14. f

O ano de 2021 registrou o avanço da vacinação contra

governo e muitas lutas nas ruas.

15. f

o novo coronavírus, mas a forma desigual com que isso tem

A resistência à PEC 32 também tem gerado lutas

16. f

se dado revela a face cruel do capitalismo e segue trazendo

e mobilização. A proposta de Bolsonaro com a Reforma

17. f

incertezas no cenário mundial. Pesquisas revelam que quase

Administrativa é, na prática, a destruição total e completa

18. f

metade da população mundial, em torno de 49%, já recebeu

do caráter de proteção social conquistado na Constituição

19. f

ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Mas somente

de 1988, mesmo com todos os limites que conhecemos. Não

20. f

3,6% das pessoas de países pobres receberam o imunizante.

se trata, portanto, apenas de um ataque ao serviço público

21. f

A África vacinou 77 milhões de pessoas, o equivalente a

em si ou aos servidores públicos de nosso país. Mas, sim, a

22. f

apenas 6% de sua população. Enquanto isso, 70% dos países

toda a classe trabalhadora e população em geral.

23. f

de alta renda já vacinaram mais de 40%.

5. a

E não estamos falando apenas de Bolsonaro, mas da

24. f
25. f

burguesia e seu sistema capitalista, que declara guerra todos
CONJUNTURA NACIONAL

26.

os dias contra as trabalhadoras e trabalhadores do campo e

A crise econômica capitalista leva o Brasil e o mundo

da cidade, indígenas, negros e negras e LGBTIs. Vivemos

27. f

à miséria, à barbárie. Mas a classe trabalhadora vai às ruas

um período de barbárie, mas também um período em que

28. f

e mostra que existe luta de classe. Há uma brutal piora nas

o governo sofre abalos, desgaste e queda de popularidade.

29. f

condições de vida do nosso povo. São 20 milhões passando

Cabe a nós seguir lutando para dar um sentido político

30. f

fome, 90 milhões no subemprego, quase 15 milhões de

comum a todos esses processos, unificá-los, e exigir a

31. f

desempregados formais, arrocho nos salários e precarização

construção de uma Greve Geral para intensificar a luta pelo

32. f

para os que conseguem emprego. Uma carestia violenta

Fora Bolsonaro e Mourão, já!

33. f

impõe mais miséria e humilhação à grande parte de nossa

É preciso que as grandes Centrais, as entidades

34.

classe. Ninguém aguenta mais ser obrigado a pagar R$ 120

nacionais como a CNTE, organizem a luta nacional

35. f

no botijão de gás, R$ 7 na gasolina, as tarifas de energia que

unificada, pelo FORA BOLSONARO E MOURÃO,

36. f

aumentaram mais de 30% e o preço de alimentos básicos,

AGORA!, pois esperar 2022 significará rifar os poucos

37. f

como tomate, arroz, óleo, carne ou frango, que atingiu um

direitos que nos restam.

38. f

valor que impede o acesso à alimentação. São 55 milhões

A educação pública tem sido um dos setores mais

39. f

de brasileiros em estado de insegurança alimentar, sem ter

perseguidos pelo projeto de Bolsonaro, governos estaduais,
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1. a prefeitos e seus aliados. Sabem que ao destruir a escola

e seu projeto de ditadura e de semi-escravidão, já! Bolsonaro

2. a pública, a educação pública, destroem a liberdade das ideias,

e Mourão têm o menor nível de popularidade. É um governo

3. a destroem a esperança de um povo. Fazem isso colocando

produto do profundo grau de crise do sistema capitalista,

4. a professores, funcionários e estudantes no “corredor da

do esgotamento do regime da Nova República, do projeto

5. a morte’’, ao impor o trabalho presencial em plena pandemia,

neoliberal e de reversão colonial do país, aplicados por todos

6. a tornando a escola cada vez mais um espaço sem nenhuma

os governos, incluindo os do PT. Ele pode ser derrotado.

7. a segurança. Utilizam o debate da necessidade do trabalho

Esse governo, embora seja tolerado pela maioria da

8. a presencial nas escolas, para flexibilizar os cuidados com a

classe dominante e tenha apoio dela para aplicar o “ajuste”

9. a pandemia de forma geral, pois a escola sempre é referência

ultraliberal, se desentende quando se trata de dividir a

10. a na comunidade.

pilhagem e o roubo da superexploração. É um governo

11.

frágil para aplicar o projeto que defende e tende a crises.

Além disso, se aproveitam da pandemia para

12. a implantar o projeto do Novo Ensino Médio, aumentando

Embora carregue o perigo do autoritarismo, ao ter

13. a cada vez mais a distância entre as oportunidades para os

atrás de si os militares, que perante uma crise maior podem

14. f

filhos da classe trabalhadora e os filhos da burguesia. Ao

tentar um autogolpe, por outro lado, pode também arrastar

15. f

reduzirem as disciplinas, preparam a educação pública para

as FFAA para dentro da crise, com o aumento do desgaste

16. f

formar os filhos da classe trabalhadora para ser mão de obra

do governo e o aprofundamento da polarização da luta de

17. f

barata, atendendo a demanda do mercado, que tem como

classes.

18. f

um dos pilares o aumento da exploração. Os estudantes

De todas as suas contradições, a maior delas é que

19. f

terão menos acesso ao conhecimento, teremos demissões

a classe trabalhadora, os setores populares do campo e da

20. f

de professores (as) e a eliminação do concurso público.

cidade e a juventude não estão derrotados, têm capacidade de

21. f

A própria Reforma Administrativa (PEC 32) vem

luta e podem derrotar nas ruas, com greves e manifestações,

22. f

se somar ao projeto destruidor da educação, quando

Bolsonaro-Mourão e seu projeto de ditadura, de entrega do

23. f

prevê demissões, ataque às carreiras, contratações, fim da

país e semiescravidão.

24. f

estabilidade. Movimentos combinados para implementar seu

As lutas vêm ocorrendo mesmo com a pandemia, os

25. f

projeto de privatização da educação, o fim do serviço público

atos pelo Fora Bolsonaro demonstram a possibilidade de

26.

e dos direitos dos servidores. Nunca foi tão importante o

derrubar o Governo já, não devemos esperar 2022. A tarefa

27. f

papel das ferramentas construídas pela classe trabalhadora;

da nossa classe e de todas suas organizações é organizar a luta

28. f

nunca foi tão importante a unidade da classe trabalhadora,

unificada, em defesa das nossas reivindicações, da soberania

29. f

mas para lutar! É preciso que a CNTE, as Centrais sindicais,

do país, do meio ambiente, das liberdades democráticas para

30. f

cumpram o papel de organizar as lutas nas ruas, chamar a

derrotar o governo autoritário de Bolsonaro e seu projeto

31. f

Greve Geral Nacional e mostrar o peso da mão da classe

já, nas ruas, nas mobilizações e greves.

32. f

trabalhadora sobre aqueles que nos atacam. Derrotar o

O caminho para derrotar Bolsonaro não é

33. f

Capitalismo e mostrar que o Socialismo é uma pauta viva

desmontando e segurando as lutas; nem aceitando negociar

34.

e necessária.

a retirada de direitos e privatizações no Congresso, ou

35. f
36. f
37. f
38. f
39. f

compondo Frentes Amplas, eleitorais e de colaboração de
POLÍTICA SINDICAL
UNIDADE PARA DERROTAR BOLSONARO E
MOURÃO
Unificar as lutas já para derrotar o govermo Bolsonaro

classes com a burguesia para 2022. Unificar os setores em
luta e as lutas é fundamental. A construção da Greve Geral
segue sendo uma necessidade. Da mesma maneira, perante
qualquer ameaça às liberdades democráticas, é preciso

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação
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1. a realizar toda unidade de ação para lutar!

substituição por créditos obtidos mediante comprovação

2. a

Lutar já pela unificação das lutas em curso

de experiência profissional, demonstração prática e cursos

3. a

Buscar conscientemente unificar os setores que

oferecidos por centros e programas ocupacionais.

4. a podem entrar em luta nesse momento, lutar contra o

A Lei afirma que estudantes poderão optar por um

5. a desmonte e entrega de direitos e cercar de solidariedade as

ou mais itinerários formativos, entretanto, a escolha não é

6. a lutas que existirem.

livre, pois dependerá da disponibilidade de cada sistema de

7. a

Unir os que querem lutar e organizar os lutadores

ensino. Apenas língua portuguesa e matemática seguirão

8. a

É preciso organizar e dar alternativa para unir as lutas

sendo disciplinas obrigatórias em todo ensino médio

9. a e os lutadores, coordenar uma movimentação que permita,

nacional, enquanto todas as demais ficarão restringidas

10. a desde os estados ou regiões, juntar os setores que querem

às competências e habilidades diluídas em quatro áreas

11.

lutar em torno a um programa que defenda as reivindicações

de conhecimento estipuladas na Base Nacional Comum

12. a da nossa classe e enfrente a ofensiva dos governos e patrões.

Curricular (BNCC), ou seja, os sistemas de ensino não

13. a Realizar encontros de lutadores, que reúna as organizações

serão obrigados a ofertar todos os itinerários formativos e

14. f

poderão criar diferentes arranjos curriculares, organizados

sindicais, populares e estudantis dispostas a lutar.

15. f

de modo a permitir a redução de contratação de professores

16. f

POLÍTICA EDUCACIONAL

17. f

UM CHAMADO À UNIFICAÇÃO DAS LUTAS PARA

Ao flexibilizar o currículo, a reforma do ensino médio

18. f

DERROTAR A REFORMA ADMINISTRATIVA E O

ainda vai facultar uma educação de qualidade aos mais

19. f

NOVO ENSINO MÉDIO!

ricos, com recursos para ofertar arranjos curriculares mais

20. f

POR UMA GREVE GERAL DO FUNCIONALISMO

intelectualizados. A classe trabalhadora, no entanto, sofrerá

e professoras.

21. f

A reforma administrativa de Bolsonaro (PEC 32),

com um ensino ainda mais pobre e poderá ter horas de

22. f

reproduzida pelos governadores e prefeitos de todo o país,

trabalho computadas como crédito escolar. O Novo Ensino

23. f

vai significar o desmonte dos serviços públicos, o fim dos

Médio ainda incorpora de forma definitiva o ensino híbrido,

24. f

concursos, da estabilidade e a transformação dos serviços

que significa ainda mais sobretrabalho e defasagem salarial

25. f

públicos em cabide de emprego conforme interesses dos

para o professor e prejuízos pedagógicos aos estudantes.

26.

governos de plantão, terceirização e privatização.

Esta proposta vai ao encontro da Proposta de Emenda

27. f

O que estes governos querem é acabar de vez com o

à Constituição (PEC 32), que facilitará a demissão de

28. f

Sistema Único de Saúde, com a educação e com os serviços

servidores públicos, estipulando avaliações por desempenho

29. f

públicos, para favorecer os mais ricos. Para levar esse

pautadas em critérios arbitrários de produtividade.

30. f

projeto a cabo, atacam também os servidores, que sempre

Com isso, não só estudantes da classe trabalhadora

31. f

defenderam os serviços de qualidade para toda a população.

terão menos acesso aos conhecimentos, como também

32. f

Na educação, a Reforma Administrativa se combina com a

haverá menos contratação de professores e professoras por

33. f

implantação do chamado Novo Ensino Médio, que significa

concurso público, com possibilidade até mesmo de demissão

34.

um grande ataque ao direito da juventude à educação de

em massa.

35. f

qualidade.

Sob a desculpa de respeitar o teto dos “gastos”

36. f

A Reforma do Ensino Médio, implantada com a Lei

imposto pela EC 95, e graças à flexibilização, os sistemas

37. f

13.415/2017 decretada por Temer, amplia as desigualdades

públicos de ensino poderão substituir carga horária escolar

38. f

educacionais. Sob a desculpa de ampliar a carga horária,

por projetos desenvolvidos em parceria com empresas,

39. f

privatiza e flexibiliza a frequência à escola ao permitir sua

cortando investimentos em escola e na contratação de
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1. a docentes, tensionando ainda mais pela desvalorização

contrarreformas aprovadas até aqui e que retiram direitos

2. a e achatamento dos salários. Além de que a entrega de

dos trabalhadores. Não abriremos mão dos nossos direitos,

3. a escolas para a administração de empresas privadas e para as

nem permitiremos que nossa classe padeça na fila do osso,

4. a fundações que veem a educação como um grande negócio.

sem saúde, emprego e educação, enquanto um punhado de

5. a

milionários seguem enriquecendo mais e mais.

Tudo isso vai aprofundar a privatização da educação,

6. a que vem se agravando ao longo de sucessivos governos! O

Somente a luta direta e unificada da nossa classe pode

7. a objetivo é unicamente atender às novas demandas do capital:

impor uma saída à crise social, econômica e sanitária que

8. a uma base precária para se adequar aos novos patamares da

vivemos, na contramão do que os governos e os grandes

9. a flexibilização e precarização do trabalho.

capitalistas querem nos impor. Que os ricos paguem pela

10. a

crise!

11.

Assim, a lógica empresarial vai penetrando até na
gestão das escolas e os grandes grupos empresariais vão se

12. a apossando cada vez mais da educação, agora elaborando

Não ao Novo Ensino Médio! Revogação da
contrarreforma do Ensino Médio e da BNCC!

13. a diretamente o currículo.

Não aos projetos privatizantes na Educação!

14. f

Tanto a Reforma do Ensino Médio quanto a BNCC

Mais investimento público na Escola Pública! 10%

15. f

começaram a ser elaboradas a partir de 2013, durante o

16. f

governo Dilma, por entidades ligadas aos grandes grupos

Não ao pagamento da falsa dívida pública!

17. f

empresariais, como a Fundação Lemann, Fundação Itaú,

Valorização salarial dos professores e funcionários

18. f

Instituto Natura, Fundação Roberto Marinho etc, através

19. f

do Todos Pela Educação. Desde o governo Lula, essas

20. f

organizações têm determinado cada vez mais a política

21. f

educacional brasileira.

22. f

Frente a esses ataques, trabalhadoras e trabalhadores

23. f

da educação, junto aos estudantes, têm protagonizado nos

24. f

últimos anos inúmeras lutas importantes, como os tsunamis

25. f

da educação, greves e a luta em defesa da vida. No entanto,

26.

na pandemia, muitas dessas lutas permaneceram parciais

27. f

e fragmentadas, em grande parte por responsabilidade

28. f

das direções sindicais que não deram uma batalha pela

29. f

unificação e mobilização pela base.

do PIB já!

das escolas!
Incorporação das trabalhadoras e trabalhadores
terceirizados, com estabilidade, direitos e salário digno!
Gestão democrática nas escolas!
Não à obrigatoriedade do retorno presencial sem
garantia de segurança sanitária nas escolas!
Fora obscurantismo e militares do MEC! Fora Milton
Ribeiro!
Abaixo o governo genocida e corrupto de Bolsonaro
e Mourão já!
BALANÇO POLÍTICO

30. f

Para impor derrotas aos governos e aos ataques é

Como já destacamos em vários pontos deste conjunto

31. f

preciso ir além. Fazemos um chamado à CNTE, às centrais

de resoluções há um grande conjunto de ataques aos direitos

32. f

sindicais, aos sindicatos, às trabalhadoras e trabalhadores

da classe trabalhadora não apenas no Brasil mas em todo o

33. f

de todo o país: é urgente a mais ampla unidade na luta pela

mundo. As reformas já aprovadas como a da previdência,

34.

retirada imediata e total das reformas administrativas de

trabalhista, a reforma do ensino médio, e agora no Congresso

35. f

Bolsonaro e dos governadores e prefeitos e para barrar a

Nacional está em pauta a Reforma Administrativa. A sanha

36. f

implantação do Novo Ensino Médio e apontar medidas

dos Governos de plantão é retirar cada vez mais direitos de

37. f

necessárias à defesa de uma educação pública de qualidade,

nossa classe.

38. f

gratuita, laica e inclusiva.

39. f

Exigimos também a anulação de todas as

Nós da CSP Conlutas já estamos travando um
grande debate da necessidade da unificação das lutas e da
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1. a mobilização da classe trabalhadora, que é tarefa não apenas

em países como França, EUA e Inglaterra. O México, que

2. a da CNTE mas das centrais, confederações e sindicatos.

é visto por um setor da esquerda como um suposto governo

3. a

Avança a privatização, avançam os ataques e a CNTE

progressivo, fez o mesmo que Bolsonaro. No país, houve até

4. a não fez um chamado para a unificação das lutas em concurso.

mesmo a demissão de funcionários públicos e professores.

5. a Durante a pandemia, os estados e municípios ficaram

Aproveitando da situação de pandemia e de

6. a jogados à própria sorte. As trabalhadoras e trabalhadores da

momentos de lockdown, em que a classe não podia ir às

7. a educação fizeram greves sanitárias pela vida em todo o país.

ruas, governos de direita e também de “esquerda” aprovaram

8. a Houve comandos, ações, mobilizações e atos locais. Mas a

medidas contra as liberdades democráticas, como o direito

9. a CNTE teve como principal política o debate dos protocolos

de manifestação e de greve. Isso ocorreu muito na Europa

10. a de retorno às aulas presenciais, mesmo no auge da pandemia,

e na Ásia. Na Itália e na França foram proibidas greves.

11.

ao invés de unificar nacionalmente e convocar uma Greve

As restrições continuam mesmo após o arrefecimento da

12. a Geral da educação em defesa da vida e contra os ataques.

pandemia, demonstrando que o que eles querem é aprofundar

13. a Assim, as lutas permaneceram isoladas e fragmentadas

os ataques e ajustes. Na Europa, o fim dessas medidas está

14. f

nos estados e municípios. Os ataques são sincronizados e é

na pauta das organizações sindicais.

15. f

necessária uma ação partindo da CNTE para fortalecer as

16. f

lutas nos estados. A confederação tem um aparato grande

17. f

e tem uma representação importante em todos os estados e

18. f

deveria organizar e unificar as lutas em concurso.

ONDA DE PROTESTOS E MOBILIZAÇÕES
Afirmamos que lutas expressivas e importantes
desafiaram essa conjuntura de crise e ataques. Recente estudo

19. f

Seguimos no balanço de que é necessário que a

divulgado pelo G1, o número de protestos no mundo mais

20. f

CNTE saia desta paralisia e que deve ter como tarefa a

do que triplicou em 15 anos. Segundo os autores, o período

21. f

coordenação das lutas em curso para derrotar os ataques em

se assemelha a períodos como 1917 e 1968, com grande

22. f

curso e os governos de plantão, junto ao conjunto da classe

número de pessoas se rebelando e exigindo mudanças. Uma

23. f

trabalhadora e suas organizações. É importante lembrar

situação que evidencia o fracasso do sistema capitalista, que

24. f

que todos os governadores agiram de forma semelhante,

como nunca, se mostrou incapaz de suprir as necessidades

25. f

inclusive os do PT e do PCdoB. No Rio Grande do Norte,

básicas da humanidade.

26.

por exemplo, Fátima Bezerra (PT) aplicou a Reforma da

Há protestos na Colômbia contra o governo de Ivan

27. f

Previdência, taxando os aposentados e aumentando a idade

Duque; revoltas na Palestina; a onda de greves nos EUA,

28. f

para aposentadoria, além de impor a flexibilização das

envolvendo principalmente setores mais explorados em um

29. f

medidas de distanciamento e o retorno presencial integral

movimento conhecido como “striketober”; mobilizações

30. f

nas escolas antes do controle da pandemia.

no Congo, Guiné-Bissau e África do Sul; uma greve de

31. f
32. f

professores em curso no Irã e que está sendo acompanhada
PANDEMIA E ATAQUES AOS DIREITOS

33. f

Os governos usaram e continuam usando a pandemia,

com atenção pela Rede Internacional de Solidariedade e
Lutas.

34.

como desculpa para atacar as liberdades democráticas e

35. f

os direitos dos trabalhadores ao redor do mundo. Sejam

36. f

governos imperialistas ou mais pobres, ditos de esquerda ou

A situação de Cuba é um dos principais

37. f

direita, todos usaram da pandemia para fazer duros ataques

acontecimentos neste ano. No dia 11 de julho ocorreu uma

38. f

à nossa classe, aplicando medidas de redução de direitos,

grande mobilização que questionou a miséria, causada não

39. f

congelamento e corte de salários, entre outros. Foi assim

só pelo embargo imposto pelos EUA, mas também pelas
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1. a políticas do governo autoritário de Díaz Cañel. Mobilização
2. a que foi respondida com uma brutal repressão pela burocracia

Greve geral do funcionalismo! Rumo à Greve Geral
de toda a classe!

3. a estalinista que comanda o país.
4. a

Até os dias de hoje, passaram pelas prisões por conta

POLÍTICAS PERMANENTES

5. a do 11J, cerca de 1.000 pessoas, uma boa parte jovens. Alguns

O governo de ultradireita e conservador de Jair

6. a estão sendo condenados há vários anos de prisão. O dia 15 de

Bolsonaro, aliado à política econômica ultraliberal de Paulo

7. a novembro também foi marcado por mobilizações em Cuba.

Guedes , avança no sentido de tornar o povo brasileiro ainda

8. a Anunciada pela Plataforma Arquipélago, a convocatória foi

mais pauperizado. Todas as medidas e (contra) reformas

9. a centrada na defesa das liberdades democráticas na ilha e

defendidas e aplicadas apontam para o total descaso com

10. a pela libertação dos presos políticos do 11J. Foram pedidas

os setores oprimidos Bolsonaro tem cumprido a tarefa de

11.

autorizações para essas manifestações de acordo com a

reforçar o machismo ,o racismo e a lgbtfobia e até mesmo

12. a Constituição vigente em Cuba, mas a resposta do governo

a xenofobia.Não podemos esquecer a campanha contra os

13. a foi negar a autorização e ameaçar uma repressão ainda mais

imigrantes venezuelanos e nem as alteridades contra os

14. f

imigrantes haitianos,e asiáticos fruto da campanha contra

15. f
16. f

violenta.
Apoio a mobilização popular e independente do povo
cubano por democracia e contra o imperialismo

a vacina chinesa.
As medidas de austeridade e ajustes fiscais

17. f

É uma necessidade a mais ampla solidariedade ao

implementados impõem a diminuição do consumo de

18. f

povo cubano e a luta pela libertação de presos políticos, em

diversos itens por parte da classe trabalhadora, assim

19. f

Cuba e em todos os países. No Chile, centenas de ativistas

como expõem em situação de insegurança alimentar mais

20. f

das grandes manifestações que tomaram o país nos últimos

da metade do povo brasileiro, segundo pesquisa realizada

21. f

anos seguem presos ou processados, e na Argentina, está

pela Universidade Livre de Berlim, em parceria com a

22. f

em curso a campanha pela libertação definitiva de Sebastian

Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade

23. f

Romero e pelo fim da perseguição e de qualquer ação judicial

de Brasília.

24. f

e criminal contra Daniel Ruiz e Cesar Arakaki.

25. f

Se a classe trabalhadora é amplamente atingida pela

A análise sobre a situação mundial deve incluir o

política econômica, os setores oprimidos também sofrem

26.

tema ambiental e do combate às mudanças climáticas e

drasticamente com a situação de violência decorrente da

27. f

devastação do meio ambiente pelo sistema capitalista.

ideologia ultraconservadora de Bolsonaro e seus seguidores.

28. f

A recente reunião da COP26 e promessas de redução de

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

29. f

emissões de gases de efeito estufa demonstram a hipocrisia

em 2020, durante o primeiro ano pandêmico, ao menos 630

30. f

do imperialismo. O futuro da humanidade está ameaçado e

mulheres procuraram uma autoridade policial diariamente

31. f

a resistência passa pelo fim desse sistema capitalista. Essa

para denunciar casos de violência doméstica. Apesar

32. f

é uma pauta que o movimento sindical e social de conjunto

de os números serem inferiores aos registros de 2019, a

33. f

deve se apropriar cada vez mais.

incidência continua alta e demonstra falência de políticas

34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f

públicas desenvolvidas para as mulheres. O Ministério da
FORA BOLSONARO E MOURÃO
Fortalecer a luta contra a PEC 32! Todo apoio às lutas
e greves em curso!
Unidade de ação e intensificação das lutas para botar
pra Fora Bolsonaro e Mourão, já!

Mulher, dos Direitos humanos e da Família desenvolve
cotidianamente atitudes que secundarizam a atenção às
mulheres, principalmente àquelas expostas à situação de
vulnerabilidade social e sujeitas a adquirir a Covid 19.
Em outubro deste ano, Damares Alves defendeu o veto de
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1. a Bolsonaro no que diz respeito à distribuição de absorventes

LGBTIs mortos pelo fato de serem LGBTIs, segundo dados

2. a higiênicos à população mais necessitada.

apurados pelo Grupo Gay da Bahia. Apesar da proporção

3. a

Ainda que os números de violência à mulher durante

também ser considerada menor quando comparada aos

4. a a pandemia do novo coronavírus evidenciem diminuição

anos anteriores, o dado não representa qualquer tipo de

5. a quando comparados aos anos anteriores, é importante

atendimento especializado ou desenvolvimento de políticas

6. a levar em consideração o isolamento social que contribui

públicas para essa parcela da população, uma vez que a

7. a notoriamente para casos de subnotificação. Pesquisas

diminuição do crimes dirigidos às pessoas LGBTIs pode

8. a ainda indicam que a diminuição dos registros de casos se

ser identificada pela cautela que o segmento desenvolve

9. a relaciona aos sentimentos de culpa e vergonha por parte das

diante dos ataques recorrentes pelo presidente da república

10. a vítimas, assim como também pelo desestímulo por parte

e por seus seguidores.

11.

das autoridades.

12. a

O setores oprimidos são maioria entre terceirizados .

A derrota da eleição de Trump nos Estados Unidos

Neste sentido é importante garantir os mesmos direitos entre

13. a estava sendo comemorada por setores oprimidos que

efetivos e terceirizados rumo à efetivação e estabilidade

14. f

posteriormente exigiram justiça pelo assassinato de George

no emprego para combater a precarização do trabalho na

15. f

Floyd em Minneapolis. A abertura de uma situação de

educação conforme foi aprovado no Congresso da CSP/

16. f

lutas refletiu no Brasil em pleno contexto de isolamento

CONLUTAS .Esta é a melhor forma para garantir o concurso

17. f

social quando um homem negro é morto por seguranças no

público e o fim das terceirizações sem desemprego .

18. f

hipermercado Carrefour em Porto Alegre (RS). Uma série de

Políticas educacionais também desfavorecem os

19. f

manifestações se desencadearam, sob os ventos da violência

setores oprimidos. Desde o início da pandemia, o governo

20. f

policial que atinge sobremaneira o povo pobre e negro. De

do Estado de Minas Gerais impõe um método excludente de

21. f

acordo com dados do Atlas da Violência de 2020, a cada

ensino. De acordo com apurações do Sindicato Único dos

22. f

23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil,

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, apenas 1/3 dos

23. f

sendo que grande parte dessas mortes são decorrentes de

estudantes são portadores de aparato tecnológico para assistir

24. f

ações truculentas da Polícia Militar. Ressalta-se que essa

aulas remotas. Dessa forma, a grande maioria se encontrou

25. f

população é a que mais sofre com o aumento da fome, da

possibilitada para acessar os recursos que o Estado ofereceu.

26.

carestia e do desemprego acelerados pela pandemia.

O material impresso distribuído pelas unidades escolares

27. f

Cenas como membros da classe trabalhadora ,que

28. f

outrora se localizavam em postos de trabalho precarizados,

29. f

vendendo produtos nas ruas, pessoas em filas de açougues

A reforma do Ensino Médio passa a ser implementada

30. f

para comprar ossos e disputando restos de comida em

pelo governo do Estado de Minas Gerais já no primeiro

31. f

caminhões de lixo estão se tornando corriqueiras em nosso

semestre de 2022. Os pronunciamentos do governador e da

32. f

país.

secretária de educação traduzem total interesse em levar a

33. f

trouxe uma série de incorreções que foram explicitadas por
professores e coordenadores pedagógicos.

A situação de desemprego é também dramática entre

adequação da educação mineira ao modelo da nova BNCC.

34.

as pessoas LGBTIs. O índice de LGBTIs desempregados é

Restrições à escolha do itinerário formativo serão impostas

35. f

três vezes maior ao da população em geral, enquanto que,

a partir de um currículo adaptado que visa atender a grandes

36. f

ao se considerar pessoas transexuais, a proporção pode

empresas que se destinam a gerir a educação nacional. Este

37. f

atingir quase 90%. O índice de LGBTIs assassinados por sua

projeto visa à subtração de disciplinas que contribuem para

38. f

orientação sexual ou identidade de gênero continua altíssimo

a formação intelectual dos estudantes, assim como conduz

39. f

durante a pandemia: em 2020 foram 237 registros de

a alianças entre a educação pública com setores privados.
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1. a Dessa forma, a juventude da classe trabalhadora passa a ser

abusos. Como exemplo desses combates vitoriosos temos a

2. a vinculada a empresas, o que torna a educação um processo

moção de repúdio aprovada na Câmara de Niterói dia 18/11

3. a seletivo para o trabalho.

por 22 votos contra 1 contra a homenagem que o vereador

4. a

do PTC ofereceu ao capitão do mato em pleno dia 20 de

Diversas dificuldades passarão a ser observadas

5. a com a aplicação dessa reforma que dificultará ainda mais

novembro. Teve ato de repúdio na Câmara também.

6. a o acesso dos filhos de trabalhadores à educação superior.

As políticas educacionais se aliam ao plano

7. a A reforma amplia o tempo da educação, porém diminui

econômico ultraliberal dos atuais governos e tendem a

8. a os conteúdos. Também abre a possibilidade de substituir a

aprofundar, nos próximos anos, os números de trabalhadores

9. a escola por outros meios de comprovação de participação.

localizados em postos de serviço precários, em subempregos

10. a Assim, amplia-se a substituição da frequência à escola por

e na informalidade.

11.

meio de outros exames e até mesmo por participação em

Considerando os aspectos levantados, resolvemos:

12. a itinerários formativos que objetivam à formação técnica e

unir as lutas dos setores oprimidos às lutas contra o

13. a profissional. De forma contextual, observa-se o acirramento

governo ultraconservadores e ultraliberal de Jair Bolsonaro

14. f

da criação de uma mão-de-obra barata para se localizar em

e Paulo Guedes, estendendo-se aos governos estaduais e

15. f

subempregos e que dificilmente terá acesso ao ensino e ao

municipais que visam a aplicação do projeto econômico;

16. f

estímulo à pesquisa das universidades públicas.

aliar a luta econômica à luta contra a reforma do

17. f

Além de todos os problemas citados é importante

18. f

marcar que os setores oprimidos tem sido vanguarda

19. f

no enfrentamento a Bolsonaro. O movimento ELLE

ampliar a divulgação para a classe trabalhadora a

20. f

NÃO,antes mesmo da vitória de Bolsonaro já mostrava

respeito da aplicação do projeto econômico em acordo

21. f

que haveria enfrentamento em seu governo.A categoria

com diversos setores da classe dominante, cujo objetivo é

22. f

da educação é composta majoritariamente por mulheres

atacar principalmente os setores oprimidos, expondo-os ao

23. f

com um grande contingente de mulheres negras e lgbtis.

desemprego, à fome e à miséria;

24. f

Houve muitos debates nas escolas no mês da consciência

evidenciar a desigualdade social que será ampliada

25. f

negra ! A categoria denunciou amplamente o “Escola com

entre as redes pública e privada de ensino com a implantação

26.

mordaça”. Logo após a vitória de Bolsonaro houve os80

da reforma do Ensino Médio.

27. f

tiros contra uma família negra! A ministra Damares da

28. f

família e do machismo e racismo nada falou sobre esse

29. f

escândalo! O ministro da Fundação Palmares Sérgio

Garantir a implementação da lei 10639 e 11645

30. f

Camargo capitão do mato,anunciou a proposta de retirar

.Ambas garantem a educação da cultura afro-brasileira e

31. f

o nome de Palmares da fundação. Sérgio Camargo tenta

indígena nas escolas.

32. f

apagar toda a história de luta do movimento negro contra

33. f

o racismo e o símbolo verdadeiro de igualdade e de luta

34.

pela libertação negra expresso na história do Quilombo

35. f

dos Palmares. Vários apoiadores de Bolsonaro como o

36. f

reitor da UFF (Universidade Federal Fluminense) tem feito

37. f

pronunciamentos contrários às cotas raciais .

38. f

As mobilizações do novembro Negro, as marchas

39. f

da Periferia desde a sua preparação estão combatendo esses

ensino médio, já que esta complementa o ajuste fiscal e visa
aprofundar as desigualdades sociais;

Combater o machismo ,racismo e lgbtfobia no
cotidiano escolar.

Cotas para trans nas universidades e serviços públicos
e privados. Respeito ao nome social.
Reafirmar a defesa das cotas raciais nas universidades
e serviços públicos .
FORA BOLSONARO E MOURÃO ! Levem junto
Damares e Sérgio Camargo ,capitão do mato!
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1. a PLANO DE LUTAS

• Unificar os servidores públicos, buscando a

No contexto de nossas lutas gerais, contra a

2. a

3. a carestia, por empregos, direitos, em defesa das liberdades
4. a democráticas, contra as privatizações e em defesa de
5. a nossa soberania. Pelo Fora Bolsonaro e Mourão, devemos
6. a seguir inseridos e fortalecendo a resistência de todas as

mobilização da população contra a reforma
administrativa - PEC 32;
• Participar dos fóruns e iniciativas em defesa do
patrimônio e dos serviços públicos;
• Fortalecer e ampliar as mobilizações e denúncias

7. a lutas populares de nossa classe.

contra as privatizações dos Correios, Petrobras,

8. a • A CNTE, deve cumprir a tarefa de unificar e organizar

Trensurb e Bancos Públicos e ataques ao Estado

9. a

a luta dos educadores em nível nacional, que sofrem

10. a

em todos os estados com arrocho e congelamento

• Denunciar os ataques aos aposentados e o desconto

11.

de salário, ataques aos direitos e não pagamento do

da previdência que são agora obrigados a pagar;

12. a

Piso Nacional

• Atuar junto às entidades de servidores públicos

13. a • Defesa da escola pública, gratuita e laica
14. f
15. f

brasileiro, com as tentativas de privatização

• Respeito a autonomia das escolas e Gestão
Democrática

buscando a unidade de calendários na luta contra as
reformas administrativas de Bolsonaro e dos estados
e municípios;

16. f

• Lutar contra a proposta do Novo Ensino Médio, feito

• Campanha contra as perseguições políticas aos

17. f

de modo arbitrário e sem a participação dos (as)

lutadores da educação, demitidos, suspensos,

18. f

educadores (as) e comunidade escolar. O governo

removidos ou censurados por lutarem pela vida, por

19. f

quer entregar a educação aos interesses mercantilistas

direitos ou simplesmente pelo conteúdo de suas aulas.

20. f

de empresas privadas.

Abaixo o Escola sem Partido! Liberdade para lutar,

21. f

• Denunciar e combater a política dos governos de

22. f

colocar em risco a vida dos educadores e estudantes

23. f

com o trabalho presencial.

ensinar e aprender!
• Campanha contra a militarização das escolas e
reversão das escolas já militarizadas.

24. f

• Garantir o trabalho remoto enquanto nossas vidas

• Campanha de denúncia quanto ao massacre perpetrado

25. f

estiverem em risco pela pandemia, exigindo do

aos trabalhadores e trabalhadoras por Bolsonaro e

26.

governo ajuda de custo para o trabalho remoto, como

governos de mesmo perfil: esclarecimento, junto às

27. f

luz, internet, etc…

mobilizações sociais, sobre a sua responsabilidade

28. f

• Lutar pela implementação do Piso Nacional, com

quanto à retirada de direitos, à crise econômica (alto

29. f

reajuste pelo custo aluno, como básico das carreiras,

índice de desemprego e subida dos preços dos gêneros

30. f

conforme a lei aprovada, fruto da nossa luta.

de primeira necessidade) e sanitária que levou à morte

31. f

• Exigir o reconhecimento dos funcionários de escola

32. f

como trabalhadores em educação, com direito ao

33. f

Piso Nacional.

de mais de 600 mil brasileiros/as;
• Defesa da vacinação em massa e quebra de todas as
patentes de produção de vacina;

• Garantia do Emprego dos educadores contratados

• Combater o racismo, o machismo, e LGBTfobia,

35. f

de trabalhadores terceirizados através da efetivação

a xenofobia e opressão de qualquer tipo. Tais lutas

36. f

• Articular e preparar, junto às outras organizações

devem ser entendidas e realizadas cotidianamente

37. f

sindicais, a Greve Geral do Funcionalismo público,

sob a configuração das lutas de classe nas entidades

38. f

que sirva de apoio à construção da Greve Geral

que representam as trabalhadoras e trabalhadores;

39. f

Nacional de todos os trabalhadores;

34.
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1. a • Denúncias sobre a destruição do meio ambiente (a

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no

2. a

maior da história brasileira) que atingem também os

Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com

3. a

povos originários e as comunidades quilombolas.

mandato de 4 (três) anos

4. a • FORA BOLSONARO, MOURÃO E SEUS

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

5. a

ALIADOS QUE MASSACRAM A CLASSE

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no

6. a

TRABALHADORA!

7. a

Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com
Mandato de 2 (DOIS) anos

8. a ESTATUTO

ALTERAR O ARTIGO 50

9. a

ALTERAR O ARTIGO 11

Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em chapa

10. a

Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunir-

11.

se-á quadrienalmente, em data e local determinados no

12. a Congresso anterior, sob a presidência da CNTE.

completa, por votação direta, pelos delegados presentes à
plenária do Congresso.
Parágrafo Único - A regulamentação do critério da

13. a

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

proporcionalidade será elaborada pelo CNE e submetida

14. f

Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunir-

ao Congresso Nacional e constará do Regimento Eleitoral

15. f

se-á BIENALMENTE, em data e local determinados no

16. f

Congresso anterior, sob a presidência da CNTE.

17. f

SUPRIMIR O ITEM A DO ARTIGO 13

18. f

Art. 13 - São delegados ao Congresso Nacional da

19. f
20. f
21. f
22. f
23. f

CNTE:
a) com exceção dos suplentes, os membros da
Diretoria Executiva da CNTE, como delegados natos;
O ITEM F SAIRÁ DO ARTIGO 22 E SERÁ
INCLUÍDO NO CAPÍTULO III,

previsto no artigo 52.
PELA SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em chapa
completa, por votação direta, pelos delegados presentes à
plenária do Congresso.
Parágrafo Único - A regulamentação do critério da
proporcionalidade será elaborada pelo CNE e submetida
ao Congresso Nacional e constará do Regimento Eleitoral,
previsto no artigo 52, DEVENDO CONSTAR QUE O

24. f

Art. 9° ITEM a)

CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITARÁ

25. f

Congresso Nacional

A PROPORCIONALIDADE DIRETA

26.

Art. 22 - Ao Conselho Nacional de Entidades

27. f

E QUALIFICADA ENTRE AS CHAPAS

compete:
ASSINAM ESTE CONJUNTO DE

28. f

f) aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de

29. f

entidades por deliberação de no mínimo 2/3 de seus

RESOLUÇÕES

30. f

membros;

Adriana de Leon dos Santos – CPERS - MLS

31. f

ALTERAR O ARTIGO 24

Alessandro Furtado – SindUTE MG

32. f

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria

Alex Borges Alano – SINTE/SC

33. f

Executiva é de 4 (três) anos, podendo seus membros serem

Alex Sander Da Silva – SINTE/SC

34.

reeleitos.

Ana Letícia Godoi – SindUTE MG

35. f

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

André L. F. Rossi Canals – CPERS - MLS

36. f

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria

André Nogueira – SindUTE MG

37. f

Executiva é de 2 (DOIS) anos, podendo seus membros

Aura Terezinha Fernandes Rodrigues – CPERS - MLS

38. f

serem reeleitos, NO MÁXIMO UMA VEZ.

Camila Pimentel Calabrez – SindUTE MG

39. f

ALTERAR O ARTIGO 49

Carlos Elias Andrade SIMPERE – RECIFE

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação
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1. a Célia Fortunata Campos – SindUTE MG

Marco Antonio Sozo – CPERS - MLS

2. a César Álvares Raya – Simpeen e Apeoesp

Marcos Roberto Pereira Xavier – CPERS - MLS

3. a Claudia Machado Ribeiro – Simpere

Margarete Bilhalba – CPERS

4. a Cleusa Aparecida da Trindade – Apeoesp

Margareth Mattos de Franceschi – CPERS - MLS

5. a Cleusa Margarete Werner – CPERS - MLS

Margareth Rose da Silva Rodriguez – CPERS

6. a Cristiano Rafael Florêncio – SINTE-SC

Maria das Dores Ribeiro – SindUTE MG

7. a Dina Caetano da Silva – CPERS

Marilei Mesquita Gonçalves – CPERS

8. a Ederson da Silva – SINTE/SC

Marli Myra – CPERS

9. a Edinoel Carvalho Veiga – Apeoesp

Marli Schaule – CPERS

10. a Eduardo Henrique Nascimento Silva – Apeoesp

Max Fredson de Souza Mol – SindUTE MG

11.

Nadia Maria Ajalla – CPERS - MLS

Elaine Evaldt Machado – CPERS - MLS

12. a Eleones Oliveira – CPERS

Nelson Von Grafen – CPERS

13. a Élica Cavalheiro – CPERS

Noé de Oliveira – CPERS - MLS

14. f

Elita Treviso – CPERS

Orlando M. da Silva F – CPERS

15. f

Fernanda Gracielle Pereira de Paula – SindUTE MG

Osley Cardoso dos Santos – Apeoesp

16. f

Flavia Bischain Rosa – Diretora da Apeoesp pela Oposição

Pablo Henrique Silva dos Santos – CPERS - MLS

17. f

Gilberto José de Melo – SindUTE MG

Paulo Ariosto R. Dutra – CPERS - MLS

18. f

Guilherme Argenta Souza – CPERS - MLS

Paulo Ricardo Merten – CPERS

19. f

Gustavo Olimpio S. Rocha – SindUTE MG

Paulo Roberto Conterato – CPERS - MLS

20. f

Iara Beatriz Anziliero Nunes – CPERS - MLS

Paulo Rodrigo Reis – SINPRO - BRASILIA

21. f

Janaine Carvalho Ferreira – SindUTE MG

Plauto Dutra dos Santos Júnior – CPERS

22. f

Jaqueline Assis – SindUTE MG

Reginaldo Pereira do Carmo – SindUTE MG

23. f

Joana Boaventura – CPRS - CPERS

Rejane de Oliveira – CPERS - MLS

24. f

Joaninha de Oliveira – SINTE/SC

Resplande de Sá – CPERS

25. f

João Gervásio dos Santos Neto – Piauí

Ricardo Guillem – SINPRO - BRASILIA

26.

Jorge Furtado – CPERS - MLS

Rodrigo Antonio Mattos – Sinte/SC

27. f

José Lisandro dos Santos – CPERS - MLS

Rosane de Souza – SINTE-SC

28. f

Julio César Pires de Jesus – CPERS - MLS

Rosane Teresinha Lubini – CPERS - MLS

29. f

Júlio Flores – CPERS

Rosemaria dos Santos Rocha – CPERS

30. f

Juscelino Rodrigues Oliveira – Apeoesp

Siden Francesch do Amaral – CPERS - MLS

31. f

Kátia Sartori – Apeoesp SP

Sônia Maria Petry – CPERS

32. f

Leandro Oliveira - CPERS – MLS

Sônia Maria Benedita – SindUTE MG

33. f

Leonardo Raimundo França – SindUTE MG

Tânia de Fátima Arantes – SindUTE MG

34.

Loreni de F. O. da Silva – CPERS - MLS

Tania Lurdes Schwab – CPERS – MLS

35. f

Lucas Antonio Nizuma – Sinpeem

Tatiane Pasdiora – Sinte/SC

36. f

Luciana Viana Mathey – SindUTE MG

Theoneide Pereira de Albuquerque – SIMPERE RECIFE

37. f

Luciano de Jesus Santos – CPERS

Thiago Ribeiro Perona – SindUTE MG

38. f

Luciano Pimentel – CPERS

Valdiva Araújo – SindUTE MG

39. f

Lucimara de Oliveira – SINTE/SC

Vera Bueno – CPERS - MLS
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1. a Veruska Oliveira Tenório – Apeoesp e Sinpeem
2. a Victoria de Fátima de Mello – SindUTE MG
3. a Yara Ferreira Lima – Piauí
4. a Tatiana Pascoalina da Silva Sell – SindUTE MG
5. a Elizabeth de Paula Martinho – SindUTE MG
6. a

Célia Maria da Silva – SindUTE MG

7. a Maria Elisabete Gomes de Paula – SindUTE MG
8. a Jasmim Catarina Ribeiro de Oliveira Mendes – SindUTE MG
9. a José Deniac Malaquias da Silva – SindUTE MG
10. a Priscila Rocha Rodrigues – SindUTE MG
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
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f
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1. a
2. a
3. a

RESOLUÇÕES DA CNTE CUTISTA E DE LUTA
(O TRABALHO)

4. a
5. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

transformações que o capital prepara: desmantelar grande

A crise do sistema baseado na propriedade privada

6. a

7. a dos meios de produção avança com abalos sobre todos

parte das indústrias, acabar com centenas de milhares de
empregos com direitos etc.

8. a os continentes, a pandemia de Covid-19 acelerou e

A busca dos capitalistas por consensos, primeiro

9. a aprofundou os seus efeitos, colocando em xeque a

frente à COVID-19 e agora, em defesa das contenções

10. a soberania das nações. A OIT anuncia 205 milhões de

às mudanças climáticas, também reflete temores diante

desempregados em 2022, em 2019 eram 187 milhões

da ação independente das massas, as quais expressam

12. a em todo mundo. Em 2021, o Brasil bateu um no

o seu descontentamento, um basta aos ajustes fiscais,

13. a patamar: dos trabalhadores empregados, 52% está na

à retirada de direitos, ao estrangulamento das nações e

14. f

informalidade. Ou seja, dos 110 milhões que compõem a

povos oprimidos. Os movimentos verificados no Chile,

15. f

força de trabalho brasileira, apenas 41,8 milhões mantém

que arrancou uma constituinte para varrer os entulhos da

16. f

emprego formal. Outros 44,6 milhões são informais e

ditadura Pinochet, a sublevação do povo Colombiano, a

17. f

23,5 milhões estão desempregados (dos quais 13,7

resistência do povo palestino, são exemplos da capacidade

18. f

e 9,7 milhões estão respectivamente desocupados e

de luta independente e unidade a serem potencializada

19. f

desalentados/potencialmente ligados à força de trabalho).

pelas organizações dos trabalhadores, em oposição às

20. f

O contingente de “subutilizados” no Brasil – ou seja, a

armadilhas contidas na colaboração de classes.

21. f

soma de desocupados, subocupados por insuficiência e

22. f

desalentados/potenciais – são hoje quase 32 milhões.

11.

CONJUNTURA NACIONAL

23. f

A sobrevivência do sistema, longe de oferecer

O conteúdo da PEC 23, a PEC do Calote, que

24. f

salvaguarda para os povos, assim como no Brasil,

estabelece teto e parcelamento para o pagamento de

25. f

aproveitou a pandemia para “abrir a porteira” e atacar

precatórios da União, tem as suas relações com a Reforma

26.

os direitos trabalhistas, reduzindo os custos do trabalho,

Administrativa (PEC 32), a Reforma da Previdência e

27. f

ampliando a exploração e a concentração da riqueza.

a EC 95, que estabeleceu o congelamento das verbas

28. f

Independência de classe que é mais necessária do que

públicas por 20 anos. Trata-se da mesma política de

29. f

nunca nos tempos difíceis que estamos vivendo no Brasil

ajuste fiscal, do aprofundamento do programa do Golpe

30. f

e no mundo. Os capitalistas e governos ao seu serviço se

de 2016, que tem por finalidade a retirada dos direitos da

31. f

esforçam em associar as organizações dos trabalhadores e

classe trabalhadora, o sufocamento de políticas públicas,

32. f

demais setores oprimidos a “consensos” que preservem suas

a destruição dos serviços públicos e a subordinação da

33. f

propriedades, privilégios e lucros, para abafar a resistência

nação brasileira, do Estado, à lógica do pagamento dívida

34.

e a luta contra o seu sistema de exploração. Foi assim

extorsiva, da transferência das verbas públicas para

35. f

com a pandemia e agora se anuncia o mesmo com a crise

setores privados, do cassino da especulação financeira e,

36. f

climática. A evidência científica da crise climática deve levar

desgraçadamente para o povo trabalhador, aos interesses

37. f

à análise e à denúncia da mistificação que está em curso para

dos bancos nacionais e internacionais.

38. f

buscar o apoio dos povos e o “consenso” das organizações

Essas perversas prerrogativas bastam para a

39. f

dos trabalhadores para as “necessárias e dolorosas”

verificação de que a CNTE está correta em combater contra
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1. a a PEC 23, pois esta medida constitucionalizada, além de

Guedes e as armadilhas das instituições apodrecidas que

2. a colocar os precatórios do FUNDEF na berlinda, ainda visa

visam neutralizar a resistência independente da classe

3. a pavimentar a candidatura de Bolsonaro no pleito de 2022

trabalhadora. Em meio à crise econômica causada

4. a com o orçamento fantasma (repasse de verbas para emendas

pelo capitalismo, agravada durante a pandemia de

5. a parlamentares não identificados) e com a implementação

COVID-19, mais de 50% da população brasileira enfrenta

6. a do Auxílio Brasil, limitado e findando em 2022. Tanto o

o desemprego, a desvalorização salarial, a precarização,

7. a pagamento dos precatórios do FUNDEF, quanto o socorro

o desalento e a miséria. Enquanto as políticas públicas

8. a às famílias de trabalhadores que amargam os efeitos da

e o orçamento é pilhado por Guedes, Bolsonaro e o

9. a política econômica bolsonarista se mantém no horizonte

Congresso, as pressões daqueles que tergiversam e adotam

10. a da luta da CNTE, mas não às custas de ceder à chantagem

a política do “mal menor” se manifestam na desfiguração

11.

de quem empurra milhões ao desemprego e à miséria, de

da pauta dos trabalhadores, na subordinação das nossas

12. a quem responde aos anseios por concentração e ampliação

organizações ao “consenso para o bem comum”. Esse

13. a de renda dos ricaços, em detrimento dos direitos da classe

não é o conteúdo da presença da CUT, acompanhando

14. f

a Força Sindical e a UGT (a despeito dessa ação não

trabalhadora e da soberania da nação.

15. f

ter passado pela DN-CUT), na defesa da desoneração

16. f

À LUTA ORGANIZADA NAS RUAS,

da folha de pagamento? Ora, ainda no Governo Dilma,

17. f

INDEPENDENTE E UNITÁRIA!

a CUT se posicionou contra a desoneração! A história

18. f

As movimentações do Congresso Nacional, do Poder

recente demonstra que a desoneração não gera empregos,

19. f

Judiciário e da Imprensa Corporativa, embora vez ou outra

mas sim promove a ampliação do lucro com operações

20. f

divirjam de Bolsonaro, convergem para garantir a aplicação

em paraísos fiscais! Em meio ao combate dos servidores

21. f

do programa do Golpe de 2016. Passados três anos da eleição

cutistas contra a destruição dos serviços públicos, contra

22. f

fraudulenta de Bolsonaro, garantida por processos viciados,

a PEC do Calote, contra a Reforma Administrativa, pela

23. f

fabricados por encomenda na Lava Jato, resultando na prisão

revogação da EC 95, defender desoneração e qualquer

24. f

de Lula sem provas, mais de 200 pedidos de impeachment

acordo com aqueles que implementam o programa do

25. f

estão empacados e mesmo os crimes comprovados na CPI

Golpe de 2016, é inaceitável!

26.

da COVID-19 não garantem que Bolsonaro será apeado da

E as manobras seguem para dividir e atacar os

27. f

presidência por essas instituições antes do fim do mandato.

trabalhadores: uma vez mais, sob encomenda dos patrões

28. f

Decerto, essas instituições apodrecidas, da Ditadura Militar,

e do mercado, o Governo Bolsonaro barganha com as

29. f

aprofundam um fosso com as necessidades do povo

desonerações (R$ 8 bi ao ano!), visando aprovar a PEC 32.

30. f

trabalhador, o que coloca em perspectiva a necessidade

Trata-se de um duplo ataque aos Serviços Públicos! Não

31. f

de reformá-las profundamente, o que só uma Constituinte

às desonerações! Cancele-se a Reforma Administrativa!

32. f

soberana poderá fazer. A classe trabalhadora não suporta

Todos os sindicatos cutistas devem combater em defesa

33. f

mais subserviência aos interesses do capital financeiro, o

dos Serviços Públicos!

34.

fim de direitos, o desemprego, o autoritarismo e a miséria!

35. f

Segue o combate pelo fim do governo Bolsonaro, o quanto

36. f

antes melhor. O que exigirá em 2022 a retomada de ações

A luta pelo fim do Governo do Governo Bolsonaro,

37. f

de massa nas ruas e reunir as condições para uma Greve

pelo fim de sua política, urge! Os 10 meses que nos

38. f

Geral, como indicou a PLENCUT.

separam do pleito de 2022 devem ser preenchidos pela

39. f

Para tanto, é preciso combater as “granadas” de

FORA BOLSONARO E SEUS GENERAIS!

luta sem tréguas pela recuperação dos direitos da classe

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação
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1. a trabalhadora, pelo restabelecimento da democracia e da

supere os obstáculos levantados pela classe dominante a

2. a soberania da nação.

qualquer transformação de fundo no nosso país”.

3. a

Assim, as organizações sindicais devem preservar

4. a a sua unidade e a sua independência, condição primeira para
5. a agir em defesa da classe trabalhadora, livres de qualquer
6. a manobra que implique em conciliação de classes, na

POLÍTICA EDUCACIONAL
Em defesa dos Serviços Públicos: cancelemos a
Reforma Administrativa!

7. a armadilha do pretenso “bem comum”, do “mal menor”

A Escola Pública é fruto das lutas que, em graus

8. a para preservar o capital e a subordinação aos interesses dos

e formas diversas, foi travada pelos povos, pela classe

9. a agentes do Golpe de 2016. A política precisa ser resgatada

trabalhadora e pela juventude, que incluíram os movimentos

10. a como meio e forma de construção coletiva e de respeito às

pela gratuidade e, no caso das universidades, pela autonomia.

11.

diferenças, em que pese o incontestável apodrecimento do

As conquistas deste combate dos povos sofreram duros

12. a judiciário, do legislativo, da imprensa corporativa, a olhos

golpes, em particular pela ação das ditaduras e governos

13. a vistos apoiarem o Golpe de 2016 e o programa de pilhagem

alinhados com as exigências do mercado. No Brasil não foi

14. f

de direitos da população e da soberania da nação, coloca-

diferente e, desde o Golpe de 2016, tanto no governo Temer,

15. f

se às organizações dos trabalhadores a tarefa de abrirem

quanto no Governo Bolsonaro, a educação pública em todos

16. f

caminho para uma eleição democrática, para um governo

os níveis tem amargado um desmonte sem precedentes, o

17. f

comprometido com a reconstrução da nação destroçada

que coloca em xeque a própria existência da escola pública

18. f

pela política dos golpistas e de Bolsonaro, e para uma

na Educação Básica, da Universidade e da profissão docente.

19. f

Constituinte Soberana, que dê a palavra ao povo, que realize

As bandeiras de resistência em defesa da

20. f

as reformas de Estado, que responda aos anseios sociais de

educação escolar, da escola pública, estatal, gratuita,

21. f

recuperação dos direitos retirados, do patrimônio nacional

laica, democrática e com qualidade social reconhecida

22. f

pilhado e as reformas sociais não realizadas, como a agrária,

e reivindicada historicamente pela classe trabalhadora,

23. f

a democratização da imprensa.

seguem levantadas. A defesa de uma escola pública e

24. f

As resoluções do Congresso Nacional da CUT, de

da educação presencial traz consigo a luta por mais e

25. f

2012, seguem atuais: “A CUT defende uma verdadeira

melhores Serviços Públicos, por mais investimento para

26.

reforma política. O Brasil ainda convive com entulhos da

a contratação de profissionais da educação e de outras

27. f

época da ditadura, como uma estrutura eleitoral baseada

áreas, que permita dotar a escola dos serviços necessários,

28. f

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

reduzir o número de alunos por sala, assegurar programas

29. f

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

e currículos que garantam o acesso aos conhecimentos

30. f

parlamento que não tem uma representação proporcional que

acumulados pela humanidade e aos direitos associados

31. f

garanta o princípio elementar de “uma pessoa, um voto”. Por

à rede de proteção social. Por isso é preciso reiterar à

32. f

outro lado, nada justifica, do ponto de vista da democracia,

população e aos trabalhadores: a “educação à distância”

33. f

a existência de uma “câmara alta” como é o Senado,

não é adequada ao desenvolvimento das crianças e jovens!

34.

concebido como casa revisora das decisões da Câmara dos

35. f

Deputados. A CUT constata que a relação de forças no atual

36. f

Congresso Nacional bloqueou até mesmo a tímida reforma

O direito à educação depende das aulas presenciais em

37. f

eleitoral que se discutia, o que coloca em pauta a questão

escolas públicas, mas governos, grupos da educação privada,

38. f

da convocação de uma Assembleia Constituinte Soberana

grandes empresas de tecnologias digitais, fundações privadas e

39. f

que dê a palavra ao povo brasileiro, como instrumento que

o capital financeiro pensam diferente.
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A Reforma do Ensino Médio, adotada, inicialmente,

são obscurecidas pelos agentes do mercado, que propagandeiam

2. a por meio de Medida Provisória 746/2016 durante o Governo

as mudanças em nome das inovações a serem absorvidas e

3. a Temer, desde 2017, abriu caminho para a EaD na Educação

implementadas, a princípio, emergencialmente, mas é flagrante

4. a Básica (20% da carga horária do curso diurno, 30% do curso

a intenção da implementação permanente na prática pedagógica

5. a noturno e 80% da EJA). A oferta de EJA e Ensino Técnico

cotidiana, nas relações de trabalho, na flexibilização da

6. a 100% à distância é uma realidade na rede privada. Já em

legislação. Está em curso um processo brutal de automatização

7. a 2019, os docentes do Ensino Superior sofreram os efeitos

na educação formal que, ao aprofundar transformação da a

8. a da Portaria 1117 do MEC, que ampliou a EaD de 20% para

área em serviços exploráveis pelo mercado, impulsionará a

9. a 40% na carga horária dos cursos, o que, de início, eliminou

reprodução de capital, reduzirá custos com a força de trabalho,

10. a um dia de aula presencial nas jornadas semanais e abriu

transferirá grandes somas das verbas públicas para escolas,

11.

para fundações, para os bancos privados, em detrimento aos

espaço para um processo de reorganização, com cursos de

12. a graduação totalmente à distância, com a ampliação de cursos
13. a modulares, com a implantação de pós-graduação lato-senso –

direitos dos trabalhadores e dos estudantes.
Nesse sentido, nas instituições privadas do Ensino

14. f

verdadeiros “caça-níqueis” - em modalidade EaD e demissões

Superior houve, em 2020 e 2021, o reagrupamento de turmas,

15. f

nas instituições privadas.

a superlotação de salas virtuais e a demissão em massa de

16. f

O advento da pandemia de COVID-19 foi aproveitado

professoras e professores. Nas Universidades Públicas o corte

17. f

por Bolsonaro para “abrir a porteira” para todo tipo de

de verbas, generalizado pelo Governo Bolsonaro, impediu o

18. f

“Educação Remota”. Diversos governos municipais e estaduais,

retorno das aulas presenciais em 2021, pois faltam recursos

19. f

em conluio com o setor privado, viram a oportunidade de usar a

para insumos básicos, para obras de manutenção e para a

20. f

pandemia para desmontar a educação escolar e as universidades

recomposição de equipes.

21. f

públicas.

Na Educação Básica, mesmo com a retomada das aulas

22. f

Notadamente, a educação presencial é fundamental

presenciais, diversos governantes seguiram implantando as

23. f

para todos os níveis de ensino. A educação pública presencial

aulas híbridas (aulas presenciais, concomitantes ou não com

24. f

permite às crianças, adolescentes e jovens se desenvolverem

aulas remotas). Duplicaram-se as demandas no trabalho

25. f

com plena potência, adquirindo autonomia, apreendendo

docente, com a elaboração de materiais, de abordagens

26.

conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, colaborando

distintas para aulas presenciais e virtuais, com a permanência

27. f

com processos de pesquisa em diálogo com ampla diversidade

do atendimento às famílias via WhatsApp e outros meios

28. f

de saberes e convertendo-se em seres sociais ao se relacionarem

virtuais, com a ampliação de registros burocráticos, com o

29. f

entre eles e com os professores e professoras, relações que na

controle sistemático sobre os conteúdos e sobre as formas

30. f

Educação Básica também se estende entre o magistério e as

de ministrar as aulas. Em novembro de 2021, o Conselho

31. f

famílias, no Ensino Superior abrange toda a sociedade.

Nacional de Educação deu mais um passo no sentido de manter

32. f

Em oposição a essas prerrogativas, a implementação/

a “educação híbrida”, regulamentando-a e recomendando-a

33. f

manutenção da “educação remota e/ou híbrida”, tanto ampliou

mesmo após a pandemia, mesmo após a verificação da ampla

34.

a carga de trabalho dos profissionais em educação, quanto

exclusão imposta aos estudantes com a “educação remota”,

35. f

aprofundou a exclusão de estudantes. A inadequação do uso

para todas as etapas de formação, com atividades síncronas

36. f

exclusivo dos meios eletrônicos na educação infantil, no Ensino

ou assíncronas, absorvendo o uso de plataformas digitais, em

37. f

Fundamental e Médio, resulta na redução da qualidade do

direta relação com a aplicação da BNCC. Com o discurso da

38. f

atendimento e no rebaixamento dos componentes curriculares

inovação, sem qualquer avaliação crítica sobre a pertinência,

39. f

nos diversos níveis de ensino da Educação Básica. Tais questões

a adequabilidade, prioridades de investimento, os métodos se
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1. a sobrepõem aos processos de ensino/aprendizado, prevalecendo

e de reajuste salarial, como a transferência de gestão

2. a as oportunidades de comercialização de produtos audiovisuais,

direta para organizações privadas (por meio de PPPs,

3. a de contratos com plataformas digitais e a preparação para a

OSs etc), como a política de vouchers, de expansão das

4. a adoção da EaD como regra definitiva, em substituição aos

escolas militarizadas, de educação domiciliar (aprovada

5. a espaços educacionais.

em Santa Catarina) e a Reforma do Ensino Médio. A

6. a

À CNTE e ao conjunto das organizações que defendem

base dessa política é o desinvestimento generalizado nos

7. a a educação como direito, cabe combater a superexploração

Serviços Públicos, como é o caso da EC 13, aprovada no

8. a do trabalhado docente, reivindicando a educação presencial,

Senado em setembro e em tramitação na Câmara Federal.

9. a a contratação de mais profissionais por meio de concursos,

Tal medida pretende desobrigar estados e munícipios a

10. a a redução do número de estudantes por turma. Tal tarefa

gastarem os patamares mínimos com educação, hoje 25%

11.

dos impostos arrecadados.

se impõe unitariamente às organizações sindicais, aos

12. a movimentos populares, às Universidades. O combate à

Para os profissionais em educação fazerem frente

13. a EaD, ou seja qual for a nomenclatura e modalidade que se

aos ataques em curso é preciso mobilização e unidade,

14. f

adote à generalização do trabalho docente automatizado, é

com a organizarão da CNTE e dos sindicatos de base. Em

15. f

a luta contra à desprofissionalização dos docentes, contra

um contexto de franco avanço do desemprego, da redução

16. f

a retirada/rebaixamento de direitos, contra a privatização,

do poder de compra dos trabalhadores, da expansão

17. f

contra as demissões em massa, contra o desmonte do ensino,

da fome (em 2020, segundo o IBGE, atingia 15% dos

18. f

da pesquisa e da extensão na Universidade; e, sobretudo, a

domicílios brasileiros em dezembro de 2020, nos lares

19. f

defesa das melhores condições para recuperação de processos

com crianças e jovens de 5 a 17 anos, chegou a 20,6%),

20. f

de aprendizado preteridos durante a pandemia, a defesa da

efeitos da política econômica de Guedes/Bolsonaro, da

21. f

produção científica brasileira e da independência da Nação.

destruição dos Serviços Públicos, da redução do papel do

22. f
23. f

Estado frente às demandas da população, implementar
EM DEFESA DO PISO NACIONAL!

uma campanha salarial nacional, tendo como impulsão

24. f

Por força das regras vigentes para o reajuste do

a defesa da aplicação da Lei do Piso, seja no que diz

25. f

Piso Nacional, os ministérios da Educação e da Economia

respeito à manutenção do critério de reajuste anual, seja na

26.

editaram a Portaria nº 8, que prevê o reajuste de 31,3%

defesa de um índice de reajuste comum, é construir uma

27. f

para 2022. Prefeitos e governadores se manifestaram

ação de resistência concreta, determinante no combate

28. f

contrários, mesmo que a defasagem salarial seja o quadro

pela implementação do FUNDEB, pelo cumprimento

29. f

geral na maioria das redes de ensino, nos últimos anos,

da Meta 17 do PNE (Valorizar os (as) profissionais do

30. f

frente à inflação. A CNTE denunciou o PL 2075/21, foi

magistério das redes públicas de educação básica de

31. f

retirado de tramitação na Câmara Federal. Porém, o

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)

32. f

PL 3.776/08, que alterará o critério de reajuste do Piso

demais profissionais com escolaridade equivalente, até

33. f

Nacional para o INPC, segue no horizonte. Trata-se de

o final do sexto ano de vigência deste PNE), pela bandeira

34.

um aporte ao congelamento de carreiras e à redução

de verbas públicas para as escolas públicas, pelo fim do

35. f

salarial, medidas contidas na LC 173/2021 e na Reforma

governo Bolsonaro e toda a sua política de destruição

36. f

Administrativa (PEC 32).

dos Serviços Públicos.

37. f

No mesmo processo de destruição da educação

38. f

escolar avançam as ações de precarização, de privatização

39. f

e de desregulamentação, como a ausência de concursos
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1. a (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza

Médio entre os que seguirão para o Ensino Superior

2. a e Ciências Humanas) comprimiu os componentes

e os que passarão pelo Ensino Médio para acelerar a

3. a curriculares e, gerou inúmeras possibilidades de

inserção no mercado de trabalho flexibilizado e sem

4. a flexibilização, amarrando-os às competências gerais e

direitos trabalhistas. Esse é o conteúdo da inserção no

5. a específicas, possibilitando itinerários subordinados às

currículo de “disciplinas” como educação financeira,

6. a “escolhas” dos estudantes, cerceados pelo senso comum,

empreendedorismo e projeto de vida, em detrimento da

7. a pelo conhecimento sincrético presente nessa etapa da

ampliação do ensino dos bens culturais mais avançados

8. a formação e limitados à disponibilidade de itinerários

da Humanidade. Na prática, fraudulentamente, quer-se

9. a ofertadas pelas redes de ensino público. A adaptação dos

impor aos filhos dos trabalhadores a “escolha” de quais

10. a currículos às circunstâncias premidas pela política de

serão os “buracos” no seu caminho na formação básica.

11.

ajuste fiscal, tanto gerará a possibilidade de professores

Incontestavelmente, o período de isolamento

12. a polivalentes atuarem em diversos componentes

com a adoção da “educação remota” aprofundou

13. a curriculares, quanto a contratação de professores de

exclusão e há muito a ser recuperado dos processos

14. f

notório saber, ou seja, sem a qualificação específica, para

de aprendizado nos próximos anos. Desse modo, seria

15. f

atuarem na educação pública.

plausível a implementação de um plano de recuperação

16. f

Na esteira da BNCC, a tônica da Reforma do

para superação dos atrasos e retrocessos de aprendizado

17. f

Ensino Médio é a flexibilização, ao estabelecer diferentes

sofridos pelos estudantes da Educação Básica entre 2020

18. f

percursos formativos, sob a "escolha" dos estudantes, em

e 2021. Ou seja, a educação pública precisa de medidas

19. f

que a carga horária máxima pode atingir 1800 horas, os

que são o contrário da implantação aligeirada do Novo

20. f

conteúdos comuns se restringem a 38% do total. O tempo

Ensino Médio, cujo caráter excludente e rebaixado,

21. f

restante aos conteúdos comuns dependerá do itinerário

diante da restrição do acesso aos saberes acumulados

22. f

formativo escolhido pelos estudantes, os quais podem

pela humanidade, merece, no mínimo, uma rediscussão.

23. f

passar por linguagens e suas tecnologias, matemáticas e

A CNTE e seus sindicatos de base devem realizar uma

24. f

suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias,

campanha dirigida às secretarias municipais e estaduais

25. f

ciências humanas e sociais aplicadas, e formação técnica

de educação pela suspensão da implementação da

26.

e profissional. Dependendo das escolhas, o tempo total

Reforma do Ensino Médio, a fim de que se execute um

27. f

pode variar entre 25 e 62% do total do curso. A oferta dos

plano emergencial de recuperação pedagógica para o

28. f

percursos formativos obedecerá às definições das Redes

Ensino Fundamental e Médio.

29. f

Municipais e Estaduais, todos dão aos estudantes o direito

30. f

à possibilidade de seguirem para o Ensino Superior, no

PLANO DE LUTAS

31. f

entanto, as lacunas formativas limitarão a efetivação de

• Por uma campanha salarial nacional, unificada em

32. f

êxitos. Volta-se aos parâmetros formativos por módulos

defesa do Piso Nacional e o reajuste de 31,3%;

33. f

e a formação técnica ficará à mercê de convênios de

• Combater o teletrabalho, a precarização, a

34.

instituições privadas. A flexibilização atinge também os

desprofissionalização e a superexploração do trabalho

35. f

docentes, já que se prevê a contratação de professores

docente, hoje advindo da implementação da “educação

36. f

de notório saber, a atribuição de aulas por áreas afins e a

híbrida” e da EaD;

37. f

educação à distância. Concretamente, o Governo Federal,

38. f

com a colaboração de Governos Estaduais (SP, SC, por

39. f

exemplo), implementam uma bifurcação no Ensino

• Combater pela suspensão da implementação da
Reforma do Ensino Médio;
• Combater pela implementação de um plano de
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1. a

recuperação de aprendizados no Ensino Fundamental

José Arimatea Ribeiro (Conselho Fiscal APEOESP subsede

2. a

e Médio;

Diadema);

3. a • Combater a implementação da Educação Domiciliar;

Rio Grande do Sul

4. a • Combater a implantação das escolas militares;

Cássio Ricardo Ritter (Diretor Estadual do CPERS); Luiz

5. a • Cancela a PEC 32;

Henrique Becker (Diretor do CPERS - 14º Núcleo de São

6. a • Não à PEC 23;

Leopoldo);

7. a • Combater contra a aprovação da PEC 13;

Santa Catarina

8. a

Osvaldo de França (Diretor do SINTE)

9. a ASSINAM ESTE CONJUNTO DE

Distrito Federal

10. a RESOLUÇÕES

Meg Guimaraes (Diretora do SINPRO DF e Vice Presidente

11.

da CUT-DF); Joana D’Arc (Diretora Suplente do SINPRO-

Pernambuco

12. a Jaqueline Dornelas da Silva, Aílson Carlos Ferreira Lopes,

DF); Clayton Marques (Conselheiro Fiscal SINPRO-DF)

13. a Elcyene Carvalho (Delegados de Base no SIMPERE)
14. f

Bahia

15. f

Samuel Almeida de Jesus (Diretor de Delegacia da APLB

16. f

- Planalto das Matas, Amargosa)

17. f

Alagoas

18. f

Emmanuel Wellington Miranda; José Samuel Ferreira

19. f

(Diretor Adjunto do SINTEAL); Luís Henrique Silva de

20. f

Araújo (Membro da Comissão Municipal do SINTEAL em

21. f

Igaci); José Marcos da Silva; Eudymar Floriano (Professores

22. f

da base do SINTEAL)

23. f

Ceará

24. f

Menta Rios; Damião Maia, Socorro (Direção colegiada do

25. f

SINDIUTE); Zezé Morais (Conselho Fiscal do SINDUTE);

26.

Mato Grosso

27. f

Marivone Pereira (Vice-Presidente da Subsede Cuiabá do

28. f

SINTEP); Robinson Cireia (Professor – Diretor CUT-MT);

29. f

Johnny Figueredo; Luciana Freitas; Helen Ritt; Virgilino

30. f

da Guia Cuiabano (SINTEP)

31. f

São Paulo

32. f

Nelson Galvão (Diretor Adjunto da CNTE e Conselheiro

33. f

do SINPEEM); José Reinaldo de Matos Lima (Diretor da

34.

APEOESP); Alani Widniczek; Rogério Marinelli; Luciana

35. f

Zucchi; Marco A. Ferreira; Fabiana Oshiro; Carin Sanches;

36. f

Francisco Mariano (Conselheiros e Conselheiras do

37. f

SINPEEM); Sabrina Teixeira; Edilene de C. Z. F. Ribeiro;

38. f

Éliton Abel Martins Marques; Fátima Cabral; Bruno Lippi;

39. f

Fábio Tamizari (Representante de Escola do SINPEEM);
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1. a
2. a

RESOLUÇÕES DO PSOL - CUT PODE MAIS E OUTROS

3. a
4. a

Desde o início de 2020, a humanidade está enfrentando

O BRASIL EM TEMPOS DE BOLSONARO

5. a uma tragédia. A pior desde a segunda guerra mundial. Um

O Brasil vive um processo de profunda crise política,

6. a flagelo sanitário que ceifou milhões de vidas em todos os

econômica e social, certamente, uma das piores já ocorridas

7. a continentes. A pandemia do novo coronavírus escancarou a

no país. Bolsonaro contribuiu – e muito – para isto! Os

8. a barbárie do capitalismo e aumentou sobremaneira a miséria,

números da pandemia, o atraso na compra de vacinas e a

9. a a fome, o desemprego e a desesperança do povo trabalhador.

falta de políticas sociais para conter o avanço da miséria e

10. a

da fome mostram o desastre que é este governo.

11.

Contudo, a acumulação de capital vem aumentando,
os ricos estão mais ricos. Os bilionários aumentaram suas

Porém o presidente não muda a sua postura, pois

12. a fortunas. Os preços dos insumos hospitalares dispararam,

aposta na polarização com a esquerda para tentar vencer as

13. a assim como do gás de cozinha, dos alimentos e remédios.

próximas eleições. Apesar da derrota de Trump, nos EUA, o

14. f

O capitalismo usa os desastres naturais para avançar nos

que representou uma derrota para os governos de ultradireita,

15. f

negócios e aumentar sua riqueza.

Bolsonaro segue com seu discurso contra a esquerda e os

16. f

O desemprego é tão grande, estruturalmente, que

movimentos sociais, usando a pregação religiosa e a defesa

17. f

gerou uma massa pauperizada de proporções colossais.

“da família e dos bons costumes”, além do negacionismo.

18. f

Mesmo nos países de primeiro mundo, já existem favelas de

É certo que Bolsonaro está mais fraco. As próprias

19. f

trabalhadores(as) fora do mercado de trabalho. Os governos,

pesquisas comprovam a sua queda de popularidade.

20. f

enquanto massacram os(as) trabalhadores(as) e os pequenos

Certamente não poderia passar impune (mais de 600 mil

21. f

negócios, garantem os lucros do sistema financeiro e do

mortes), além da disparada dos preços dos alimentos, dos

22. f

agronegócio, com políticas protecionistas para estes setores.

remédios, dos combustíveis, gás de cozinha e tudo mais.

23. f

Diante deste cenário, tanto a burguesia internacional,

Com o desemprego em alta e a saúde pública praticamente

24. f

como a nacional e os governos que representam os seus

em colapso, o governo perde forças e a burguesia acende

25. f

interesses seguem com seus planos de ajustes, jogando nas

o “sinal amarelo”!

26.

costas dos(as) trabalhadores(as) o custo da crise estrutural.

Mas, mesmo com sua popularidade em queda, o

27. f

Em todos os continentes ocorre uma redução drástica

presidente não perde sua arrogância e prepotência. Esta

28. f

de políticas sociais, flexibilização nas leis trabalhistas e

é a maneira de manter o apoio dos mais fanáticos, da sua

29. f

reformas nas aposentadorias.

“tropa de choque”, embora tenha sido obrigado a ceder

30. f

Avançam sobre os serviços públicos, numa onda

31. f

gigantesca de privatizações. Saúde, educação, saneamento e

32. f

previdência são alguns dos setores que estão sendo entregues

33. f

à iniciativa privada no mundo todo.

34.

grande parte do poder para o “Centrão” para não correr o
risco do impeachment.
Um capítulo à parte neste desastre que é o governo
Bolsonaro está na (falta de) política ambiental. O Brasil está

Outro aspecto do programa da burguesia global e

sendo cobrado pelas grandes potências devido ao avanço

35. f

liberal se refere às dívidas públicas dos países. Hoje, há um

desenfreado do desmatamento, da mineração predatória, da

36. f

controle absoluto dos governos e suas economias, existe

destruição de reservas ambientais. Porém o governo segue

37. f

um escoamento deliberado e agressivo, sempre com regras

apoiando os grileiros e desmatadores, enquanto sucateia

38. f

obscuras, dos recursos públicos para o dragão do sistema

os órgãos de controle, colocando em risco a floresta e as

39. f

financeiro, que é concentrado internacionalmente.

populações indígenas.
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1. a

Desde o começo de seu governo, Bolsonaro tem

2. a defendido “flexibilizar” as leis ambientais, inclusive

governos negacionistas recordistas de mortes pela Covid19,
como é o caso do Brasil.

3. a questionando reiteradas vezes os direitos dos povos

Infelizmente, a pandemia freou o avanço das

4. a primitivos sobre suas reservas. Esta postura certamente

lutas, colocando um grande obstáculo na frente das

5. a incentivou não só o agronegócio, mas também grileiros

mobilizações: a luta pela vida! O medo tomou conta da

6. a e extrativistas criminosos a ampliarem suas ações

humanidade. Fronteiras foram fechadas, foi decretado o

7. a predatórias na região.

isolamento social e várias outras medidas sanitárias para

8. a

conter o avanço do vírus.

Mas a faceta mais cruel deste governo ocorreu no

9. a (não) enfrentamento à pandemia, que, inclusive, é alvo de

Mas cresceu, no mundo, um sentimento de revolta

10. a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado.

às políticas que reduzem as condições de vida dos povos.

11.

Bolsonaro foi criminoso, pois, desde a chegada deste vírus

Além disso, de forma quase inacreditável, os bilionários

12. a ao Brasil, desdenhou de sua letalidade e cometeu diversas

do planeta aumentaram suas fortunas em 25% em plena

13. a insanidades, levando o país ao topo de mortes no mundo.

pandemia. Isto prova a barbárie do capitalismo e sua

14. f

É certo que, na pauta econômica – leia-se ataques

indiferença em relação à dor e ao sofrimento do povo.

15. f

aos direitos dos(as) trabalhadores(as) – existe uma grande

Com certeza a pandemia paralisou o país. Os(as)

16. f

unidade de todos os setores da direita do Congresso, do

lutadores(as), conscientes da necessidade de manter o

17. f

governo e da burguesia. São várias MPs e Emendas

isolamento social, frearam as mobilizações e passaram a

18. f

Constitucionais que retiram direitos, congelam salários

defender a vida como bem maior. As principais bandeiras

19. f

dos(as) servidores(as) e avançam nas privatizações. Correios,

de luta em 2019 foram: Defender a vida, exigir vacina

20. f

metrô, Banco do Brasil, CEF, SERPRO, enfim, a proposta é

para todos(as), auxílio emergencial para combater a fome

21. f

de liquidação do patrimônio público, isso sem contar com

e o “Fora Bolsonaro”.

22. f

a criminosa Reforma Administrativa que segue em pauta.

23. f

Atos simbólicos, redes sociais, “panelaços”, carreatas,
enfim, os sindicatos foram criativos para protestar, mesmo

24. f

OS(AS) TRABALHADORES(AS) NÃO

sem mobilizações de massa. Os negacionistas também se

25. f

ACEITAM PAGAR ESTA CONTA

movimentaram. Mesmo com atos menores, mantiveram o

26.

Até 2019, os(as) trabalhadores(as) vinham

apoio ao governo e realizaram atos presenciais sem nenhum

27. f

enfrentando com muita disposição a política de ataques

28. f

aos direitos trabalhistas e reformas que os governos estavam

Esta polarização parece que começa a pender

29. f

aplicando. Grandes mobilizações, greves e protestos

para o lado de cá, com um visível enfraquecimento do

30. f

ocorriam em todos os cantos do mundo, numa crescente

governo, embora a pauta econômica siga com os ataques e

31. f

de revolta contra a carestia, a fome e o desemprego.

a destruição dos serviços públicos. No entanto, sem que os

cuidado sanitário.

32. f

Mesmo nos EUA, o governo ultraliberal e de

sindicatos, movimentos e centrais apostem na mobilização

33. f

extrema direita teve dificuldades em enfrentar o conjunto

como estratégia para derrotar os governos que atacam os(as)

34.

de trabalhadores(as) que saíram às ruas, questionando

trabalhadores(as), as derrotas serão inevitáveis.

35. f

as medidas neoliberais e os retrocessos nos direitos dos

36. f

imigrantes, a violência policial racista, etc.

PARA FORTALECER AS MOBILIZAÇÕES,
DEVEMOS CONSTRUIR A MAIOR UNIDADE

37. f

No entanto, longe de resolver a crise humanitária,

38. f

os governos seguem orientando os grandes negócios e as

POSSÍVEL COM TODOS(AS) QUE QUEREM

39. f

privatizações. A situação fica ainda mais grave onde existem

LUTAR
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2. a para que a classe trabalhadora reagisse, mas afirmamos

Nestes quase dois anos de pandemia da Covid19,

3. a que a reação ainda é de setores mais organizados.

a educação pública brasileira foi uma das áreas mais

4. a Sem contar que as Centrais Sindicais, apesar de terem

impactadas. Os interesses do mercado da educação –

5. a construído uma unidade inédita, perderam muito de

envolvendo institutos e fundações ligadas a bancos e

6. a sua capacidade de mobilização. Além da fragmentação,

organizações não governamentais de diversos formatos

7. a grande parte das direções capitula para a conciliação

– ganharam expressão e capilaridade. As políticas do

8. a de classes ou então para o sectarismo, o que acaba

governo Bolsonaro, além de aplicarem esse receituário,

9. a enfraquecendo a tão necessária unidade.

desconstituíram e desqualificaram as estruturas públicas, a

10. a

De qualquer maneira, seguimos afirmando que a

começar pelo próprio Ministério da Educação. Tais políticas

classe trabalhadora não foi derrotada e tem capacidade

mercantilistas encontraram eco e/ou foram replicadas em

11.

12. a de reação, por isso a unidade de ação segue na ordem
13. a do dia. No entanto, ela, mais do que construída na

muitos estados da federação.
A compreensão da realidade atual não pode prescindir

14. f

superestrutura, precisa acontecer por baixo, na base

da visão histórica da sociedade brasileira, marcada pelo

15. f

das categorias.

colonialismo, o patriarcalismo, o racismo estrutural e as

16. f

Precisamos estar armados(as) para combater o

desigualdades que esses fatores continuam provocando.

17. f

governo, que vai atacar muito mais os setores oprimidos

No contexto do neoliberalismo e do ultraliberalismo

18. f

(negras e negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+), os

econômico, essa herança é atualizada e reavivada no discurso

19. f

poderosos são especialistas em dividir a nossa classe para

negacionista e no caráter fascista do governo brasileiro.

20. f

enfraquecer a luta dos(as) trabalhadores(as).

Este é um período de destruição de conquistas

21. f

Cabe à esquerda classista explorar todas as

obtidas com muita luta social, tais como: o financiamento

22. f

possibilidades de unificar a classe (nos fóruns, frentes,

da educação, comprometido pela Emenda Constitucional

23. f

etc.) com o objetivo central de mobilizar as trabalhadoras

95; a implementação de um sistema nacional de educação

24. f

e os trabalhadores para ocupar as ruas e derrotar

estruturante do Plano Nacional de Educação – PNE, que

25. f

Bolsonaro e seus planos de ajuste. Estamos a um ano

virou letra morta no governo Bolsonaro; o acesso à educação

26.

das eleições, não podemos alimentar ilusões de que

pública no espaço escolar, negado pela lógica da educação

27. f

o processo eleitoral dará conta de derrotar o governo

domiciliar, entre outros retrocessos.

28. f

genocida e o bolsonarismo, nós estamos entre aqueles(as)

Paralelamente às iniciativas de desmonte da escola

29. f

que acreditam que o único caminho seguro é o caminho

e da universidade públicas, o governo federal alterou a Lei

30. f

da mobilização.

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, para introduzir

31. f

Por isso precisamos ter claro que todas as lutas –

mudanças no ensino médio, empobrecendo o currículo

32. f

sejam de resistência ou de enfrentamento – necessitam

e aprofundando a dualidade entre as(os) jovens que só

33. f

estar alicerçadas na mais ampla unidade de ação dos(as)

estudam e os precisam estudar e trabalhar. A imposição

34.

trabalhadores(as), da juventude, das mulheres, das

de um ensino fragmentado, sem formação integral, retira

35. f

periferias, das(os) oprimidas(os), do campo e da cidade.

a oportunidade das(os) estudantes da escola pública de se

36. f

Mas esta unidade precisa ser forjada por baixo, para

desenvolverem de forma autônoma e crítica para que possam

37. f

que, no calor das mobilizações, possam ser construídas

contribuir com a sociedade em que vivem. Ao concorrer

38. f

alternativas independentes, capazes de dirigir a nossa

em condições desiguais para o acesso à universidade e ao

39. f

classe na luta para a superação da barbárie capitalista.

mercado de trabalho, terão que se contentar com o curso
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1. a técnico oferecido naquela escola, sem ter, no mínimo,

ele, esse processo representa um ataque, sem precedentes, à

2. a oportunidade de escolha. Só quem lucra com isso, é o

escola pública e às(aos) professoras(es), recado dado quando

3. a mercado, que tem suas necessidades atendidas. Outra

os cargos de direção escolar passam a ser destinados aos

4. a consequência é a desvalorização da carreira do magistério

militares. É uma ameaça ao processo educacional e à própria

5. a ao admitir que profissionais de notório saber, sem formação

democracia brasileira.

6. a adequada para o exercício da profissão, ministrem aulas,

A CNTE e as(os) trabalhadoras(es) em educação

7. a como se fossem aptos para tanto. É, também, mais um passo

foram protagonistas das conquistas que estão sendo

8. a para a privatização da educação.

ameaçadas ou perdidas, das quais são exemplo: o piso

9. a

No plano ideológico, o governo Bolsonaro e suas

salarial profissional nacional – PSPN; o reconhecimento

10. a representações parlamentares investiram em projetos

de funcionárias(os) como profissionais da educação na

11.

reacionários e de censura explícita. É o caso da Escola sem

LDB; os cursos de formação como responsabilidade do

12. a Partido (Lei da Mordaça), que tramita no Congresso Nacional

poder público; a composição da jornada com garantia

13. a como projeto de lei, mas, ao mesmo tempo, é um movimento

de horas-atividade, entre outras. A próxima gestão da

14. f

difundido por setores conservadores da sociedade. Trata-

CNTE, além de manter a luta pela manutenção destas

15. f

se de um patrulhamento ideológico que busca inibir e

conquistas, precisa intensificar a campanha pela inclusão

16. f

criminalizar a liberdade de aprender e de ensinar prevista na

de funcionárias(os) no PSPN.

17. f

própria Constituição Federal. Também se pauta por critérios

A pandemia, ao exigir uma rápida adequação ao

18. f

políticos, sociais e pedagógicos completamente opostos

ensino remoto e misto, aprofundou uma realidade já

19. f

à LDB, que tem a Gestão Democrática e o Pluralismo de

identificada pela Confederação: o adoecimento das(os)

20. f

Ideias como pilares da educação brasileira.

profissionais da educação. Para além da adaptação

21. f

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares,

tecnológica, o que se verificou foi uma sobrecarga de

22. f

implantado em parceria entre o MEC e o Ministério da

trabalho e de responsabilização individual por ações que

23. f

Defesa, interfere na gestão educacional, didático-pedagógica

deveriam ser compromisso do Estado e dos sistemas

24. f

e administrativa da escola, como consta na própria

educacionais.

25. f

apresentação do programa. Esse aparelhamento, funcional

A precarização do trabalho das(os) profissionais da

26.

aos regimes de exceção, é incompatível com a gestão

educação aumentou a proporção de contratos em muitos

27. f

democrática da escola pública, luta social que atravessa

estados e municípios. Além da defesa do concurso público

28. f

muitas gerações de estudantes, educadoras(es), gestoras(es) e

como forma de acesso, é necessário exigir dos governos

29. f

pensadoras(es) da área da educação. O sociólogo e educador

mecanismos de proteção do(a) trabalhador(a), como férias

30. f

Miguel Arroyo define esse processo como um projeto de

e fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

31. f

criminalização das infâncias populares, considerando que

Além da defesa das condições de trabalho e de

32. f

a tendência é que esse processo incidirá, prioritariamente,

exercício profissional, a CNTE deve priorizar, em 2022,

33. f

nas áreas populares e periféricas das cidades, onde vivem as

a Conferência Nacional Popular de Educação – Conape,

34.

crianças negras, pobres e as populações mais vulneráveis,

mobilizando todos os setores, segmentos e representações

35. f

desprovidas de qualquer amparo do Estado. Com o pretexto

da educação nacional na defesa da educação pública,

36. f

de diminuir a violência, essa ideia tem tido adesão social,

laica, democrática, antirracista, anti-homofóbica e de

37. f

principalmente nesse segmento da população, que acredita

qualidade socialmente referenciada.

38. f

que terá mais segurança. É, na realidade, a implementação

As pautas da educação e de outras políticas

39. f

de uma política de Estado que impõe medo e ameaça. Para

públicas só terão condições de prosperar em um cenário
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1. a de protagonismo da classe trabalhadora. Por isso, impõe-

- Albina Maria Silveira Trindade - Vera Cristina Debortoli

2. a se que o ano de 2022 seja de intensificação da luta pelo

- Maria Gorete Nascimento Brum - José Rogério da Silva

3. a empoderamento das(os) trabalhadoras(es), pelo Fora

Pacheco - Camila Inácia dos Santos - Tatiane Eloy Gomes

4. a Bolsonaro, em defesa da democracia e da soberania do

- Rosana Longoni Grigoletto - Mara Rubia Silva de Moraes

5. a Brasil.

Silveira - Cristina Eloy - Luciana Pacheco Monteiro Silveira

6. a

- Valmi Ana da Silva - Silvia Terezinha Silva Dorneles -

7. a ASSINAM ESTE CONJUNTO DE

Conceição Aparecida Arce Martins - Zoila Terezinha Moraes

8. a RESOLUÇÕES

da Silva - Rosinha da Cruz Silva - Vera Cristina Silva

9. a

Neida Porfírio de Oliveira - Valdete Moreira Dias -

Martinez - Tanira Alfaro Dias Bettim - Maria Eli Barbosa

10. a Ida Irma Dettmer - Tânia Mara Magalhães Freitas - Selene

Camargo - Ana Maria Ortiz - Siglia Maria da Silva - Vera

11.

Barboza Michielin - Juçara Dutra Vieira - Eliezer Pacheco -

Lúcia dos Santos Rosa Ollerman - Alessandro Nunes Santos

12. a Mari Andreia Oliveira de Andrade - Vivian Zamboni - Marli

- Célia de Moura Rodrigues - Eloede Maria Conzatti - Maria

13. a Aparecida de Souza - Márcio Vanderlei Lenz - Elizabeth

Helena Boeira Bittencourt - Josiane Almeida Correa - Helga

14. f

dos Santos Braga - Maria Norma Dumer - Valéria Chemale

Krause Feliciano - Marlaci da Silva - Fatima Menezes Alves

15. f

Espindola - Miriam Janete Neumann Trindade - Terezinha

- Cristina Davi Mazzei - Margarida Julieta Pacios Meirelles

16. f

Bullé da Silva - Guiomar Terra Batu dos Santos - Joara

- Cleide Regina da Silva - Fabiana Bezerra dos Santos -

17. f

Dutra Vieira - João Roberto Bourscheid - Ana Lúcia Xavier

Débora Montes Coutinho - Valéria da Silva Pereira - Douglas

18. f

Cabral - Celso Dalberto - Solange da Cruz Battirola - Mauro

Barbosa Rodrigues

19. f

João Calliari - Everton Avila Barboza - Luzia Regina Pereira

20. f

Herrmann - Maira Iara Costa de Farias - Leonel Paulo

CONSTRUÇÃO SOCIALISTA/PSOL

21. f

Ferreira Michielin - Antônio José Staudt - Zila Teresinha

AVANTE/ESCOLA DO POVO

22. f

Campos Farias - Marcos José Costa Nunes - Francisca

CUT PODE MAIS

23. f

Izabel da Silva Bueno - Nei Alves de Sena - Laura Vieira

SOCIALISMO EM CONSTRUÇÃO

24. f

Marques - Oséias Souza de Freitas - Valmira Simões Ramos

25. f

- Rosenei Nikititz Lopes - Claire Maria Moraes Amaral -

26.

Maria Aparecida Portela Prado - Bárbara Karina Goncalves

27. f

Panciera - Joana Almeri Vieira da Costa - Maria de Fatima

28. f

Vieira Contreira - Marivete Morais de Melo - Iara Chagas

29. f

Castiel - Victor Senna Maia - Vera Maria Fischer - Gisele

30. f

de Oliveira Camaran - Fatima Regina Moreira Terres - João

31. f

Alberto Poll - Karina Goulart Fischer - Paulo Roberto dos

32. f

Santos Silva - Olga Regina Virissimo - Lucimar de Fatima

33. f

Marchesan - Artur Duarte de Moura - Maria da Graça de

34.

Lima - Eulalia Fontoura Barcelos - Iara Maria Cordonez

35. f

Porto - Maria Clara Samenta Serra - Maria Amália de

36. f

Oliveira Dreyer - Sonia Teresinha Pacheco Braga - Claudete

37. f

de Fátima Lima dos Santos - Salete de Jesus Cardoso Alves

38. f

- Liane Susan Muller - Alberi Oliveira de Andrade - Pedro

39. f

Moacir Abrianos Moreira - Cláudia Simone Costa de Farias
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1. a
2. a
3. a
4. a
5. a

Articulação Sindical (Art-Sind), CTB, CUT Socialista e Democrática (CSD),
Articulação de Esquerda (AE) e Militância Socialista (MS)

ARTICULAÇÃO SINDICAL (ART-SIND), CTB, CUT SOCIALISTA E DEMOCRÁTICA
(CSD), ARTICULAÇÃO DE ESQUERDA (AE) E MILITÂNCIA SOCIALISTA (MS)

6. a
7. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

jovens formam o segmento com maior percentual

A fome, o desemprego e a falta de acesso da

de desocupação no mundo. Em 2020, a contração no

9. a população a serviços básicos de saúde, esgoto, água

emprego para a juventude foi de 8,7%, seguido de 5%

10. a potável, educação, entre outros, continuam sendo

para as mulheres e 3,9% para os homens. Entre as pessoas

problemas crônicos gerados pelo capitalismo na maior

ocupadas no mundo, 60% estão na informalidade ou em

12. a parte do planeta. E a pandemia da Covid-19 fez com que

contratos sem garantias do empregador, reforçando a

13. a as desigualdades aumentassem, em especial nos países

pauta do trabalho decente.

8. a

11.

14. f

pobres e nos ditos em processos de desenvolvimento,

A recente ampliação e parceria de líderes

15. f

como o Brasil, que concentram grande parte da miséria

nacionalistas e de extrema direita com os interesses

16. f

mundial.

neoliberais (vide Bolsonaro e Paulo Guedes, no Brasil)

17. f

Segundo a ONU, em 2020, cerca de 2,3 bilhões

têm aumentado os conflitos regionais, a miséria e

18. f

de pessoas não tiveram acesso à alimentação adequada

colocado em xeque os compromissos climáticos. A

19. f

e 811 milhões estavam na extrema pobreza, sendo 418

crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus

20. f

milhões na Ásia, 282 milhões na África e mais de 60

foi acentuada por essas lideranças que se mantiveram

21. f

milhões na América Latina, com o Brasil acumulando

em lados opostos da Organização Mundial de Saúde e

22. f

mais de um terço da população miserável do continente.

de outras agências e governos que buscavam medidas

23. f

Em contrapartida, os ricos nunca ficaram tão ricos

de contenção e superação dos danos. Países como EUA,

24. f

na história recente! A riqueza das 2.750 pessoas bilionárias

Brasil, Equador, Colômbia e parte significativa da

25. f

em todo o mundo somou 13,1 trilhões de dólares, em

Europa (Suécia, Dinamarca, Polônia, Áustria, República

26.

2020, equivalente ao 3° maior PIB mundial, atrás apenas

Tcheca, Hungria, Bulgária, Croácia, Estônia) atrasaram

27. f

de EUA e China. O Brasil possui 65 bilionários, sendo

e dificultaram o combate à pandemia e expuseram suas

28. f

que 20 deles ingressaram na lista da Forbes em 2020, ano

populações à morte e ao desemprego em massa. E a 4ª

29. f

em que se registrou recorde no percentual da população

onda da Covid-19 na Europa e na África, a partir de

30. f

em grave risco social no país (24%).

novembro de 2021, expôs dificuldades distintas entre

31. f

O aumento da pobreza no mundo decorre em

as nações ricas e pobres para enfrentar e superar a

32. f

grande parte do desemprego. A OIT estima em 220

pandemia. Nas primeiras, há problemas de informação

33. f

milhões o número de pessoas economicamente ativas

e convencimento de parcela da população em se

34.

desempregadas no planeta em 2021 (mais que a população

imunizar. Já na África, o descaso dos países ricos em

35. f

do Brasil!). Em 2019, o número já era estratosférico: 187

garantir vacinas à população fez com que menos de 6%

36. f

milhões! Além da pandemia, os avanços tecnológicos,

do continente estivesse totalmente imunizado. E essa

37. f

os déficits educacionais, a xenofobia, as discriminações

situação é extremamente preocupante para o mundo,

38. f

raciais e de gênero e as mudanças climáticas têm

pois sucessivas variantes do novo coronavírus poderão

39. f

influenciado diretamente a oferta de trabalho. Os

surgir e se espalhar a partir deste ambiente desamparado.
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Articulação Sindical (Art-Sind), CTB, CUT Socialista e Democrática (CSD),
Articulação de Esquerda (AE) e Militância Socialista (MS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

problema, que tem origem na falta de investimentos

2. a – ODS/ONU (2015 a 2030), assumidos na Rio+20 em

nos países periféricos capaz de gerar trabalho decente,

3. a substituição aos Objetivos de Desenvolvimento do

distribuição de renda e fortalecimento dos regimes

4. a Milênio – ODM/ONU (2000 a 2015), foram quase todos

democráticos alicerçados nos direitos humanos, sociais,

5. a rechaçados por líderes conservadores da extrema direita

políticos, trabalhistas e ambientais.

6. a mundial, a exemplo de Jair Bolsonaro (Brasil) e Donald

A agenda da classe trabalhadora para a superação

7. a Trump (EUA), a ponto de o planeta ter regredido nos

do capitalismo perpassa por valores democráticos e

8. a indicadores de combate à fome e de aquecimento global.

pela socialização da riqueza produzida pelas nações.

9. a

A posse do novo presidente americano Joe Biden,

O socialismo democrático é a nossa bandeira de luta!

10. a em janeiro de 2021, por um lado, passou a resgatar parte

E na ausência de modelos pré-existentes – não obstante

11.

da agenda de justiça social e de preservação ambiental no

avanços importantes verificados na China e os já

12. a mundo. Mas, de outra parte, manteve intacto os objetivos

vivenciados em Cuba e na antiga União das Repúblicas

13. a do imperialismo estadunidense ao redor do mundo,

Socialistas Soviéticas, todos passíveis de críticas em

14. f

sobretudo através das guerras híbridas comerciais que

relação à representação política e às garantias individuais

15. f

afetam economias e desestruturam regimes democráticos,

–, é preciso pressionar governos e agências multilaterais

16. f

abrindo caminho para dominações comerciais e

a adotarem ações visando o bem-estar social com foco

17. f

subalternidades políticas. Essa nova tática de dominação

no combate à miséria, ao desemprego e às enfermidades.

18. f

ajuda a explicar a retirada das tropas americanas do

O estágio de degradação social imposto pelo

19. f

Afeganistão, após a tomada do país pelo Talibã. Baixo

sistema capitalista ao mundo exige medidas reparadoras

20. f

interesse comercial e o fim de benesses políticas para

de cunho estrutural, a exemplo da taxação das grandes

21. f

exploração de riquezas naturais pelas multinacionais

fortunas e de derivativos para financiar o fim da miséria

22. f

fizeram com que o pretenso discurso da autodeterminação

planetária. A regulação do capital especulativo e a

23. f

dos povos superasse o compromisso em assegurar os

financeirização das economias, com a captura crescente

24. f

direitos humanos (especialmente das mulheres), tal como

dos fundos públicos (educação, saúde, previdência etc)

25. f

vinha sendo praticado no período de aparente transição

por instituições privadas, são outras duas prioridades.

26.

democrática naquele país.

E a regulamentação do trabalho decente, o respeito aos

27. f

Além da crise afegã, os conflitos e a pobreza no

direitos humanos, às culturas e grupos étnicos minoritários

28. f

norte da África e em parte da Ásia, do Oriente Médio

e à diversidade de gênero e raça também precisam constar

29. f

e nas Américas continuam gerando um dos maiores

na pauta para um mundo de paz e igualdade. “Um outro

30. f

movimentos migratórios da humanidade. Faltam

mundo é possível!” E a retomada do Fórum Social

31. f

políticas para enfrentar mais esse caos social, que em

Mundial, sob o tema “Justiça e Democracia”, caminha

32. f

nosso continente afeta especialmente povos mexicano,

na direção desta importante retomada das lutas populares.

33. f

haitiano, hondurenho, venezuelano e caribenho. O muro

O continente latino-americano merece atenção

34.

da insensatez de Trump continua de pé e sem respostas

especial de nossa organização que atua em parceria

35. f

efetivas por parte de outras nações que também se negam

com sindicatos de educadores da maioria dos países

36. f

a receber dignamente refugiados e imigrantes famintos.

da Região, através da Internacional da Educação – IE.

37. f

O Brexit no Reino Unido e as inúmeras contendas na

Após vivenciar o maior nível de crescimento econômico

38. f

União Europeia em torno desse tema dão a dimensão

e social na primeira década do século – fruto das políticas

39. f

de quão longe o velho continente está para superar esse

inclusivas de governos democráticos e populares que se
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1. a espalharam na Região –, vários países foram tomados de

miséria; e (iii) as consequências desastrosas da operação

2. a assalto por golpes e/ou por falsos discursos de setores da

Lava Jato sobre a economia e a democracia.

3. a direita ultraliberal conservadora e da extrema direita, que

A Lava Jato foi responsável pelo fechamento de

4. a solaparam conquistas e direitos do povo, concentraram

milhares de postos de trabalho no Brasil e pela crise

5. a renda nas elites e fomentaram a exclusão social. E esse

institucional que ainda assola o país. Também interferiu

6. a projeto excludente começa a ser derrotado na América

decisivamente no pleito eleitoral de 2018, culminando

7. a Latina, através da resistência dos movimentos sociais

na cassação da candidatura e posterior prisão injusta e

8. a e da ascensão de governos progressistas, a exemplo

ilegal de Luiz Inácio Lula da Silva, no exato momento

9. a de Argentina, Bolívia, Peru, México, Honduras e das

em que Lula liderava as intenções de votos para a

10. a possibilidades de vitórias dessa mesma matiz política no

Presidência da República. Contudo, a posse do ex-juiz

11.

Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, como

Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia e Equador.

12. a

A democracia brasileira, tão abalada nos últimos

Ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro,

13. a anos – assim como a política externa do Itamaraty, que

e as posteriores revelações do Intercept Brasil acerca do

14. f

isolou o país e rompeu com a tradição progressista e

conluio entre juiz e procuradores da Lava Jato para tramar

15. f

democrática do Brasil no cenário internacional (fato

provas e o próprio juízo natural em Curitiba de processos

16. f

visível no isolamento de Bolsonaro nas reuniões da

relacionados a Lula, desmascararam as intenções políticas

17. f

ONU e do G-20, em 2021) –, poderá reforçar a esperança

da Operação e, a partir de julgamentos da Suprema Corte

18. f

latino-americana para muitos povos ao redor do mundo.

brasileira, comprovou a suspeição de Moro e tornou Lula

19. f

E estaremos esperançando e lutando em mais esta

inocente e apto a concorrer novamente a pleitos eleitorais.

20. f

importante jornada.

Já a austeridade fiscal e a financeirização do Estado,

21. f
22. f

que tem na promulgação da Emenda Constitucional nº
CONJUNTURA NACIONAL

95/2016 seu ápice institucional, ganharam contornos

23. f

A eleição presidencial de Jair Messias Bolsonaro

ainda mais dramáticos na gestão Bolsonaro e Guedes,

24. f

em 2018, a exemplo do Golpe Cívico-Militar de 1964,

recolocando o Brasil no Mapa da Fome da FAO-ONU e

25. f

desencadeou um dos períodos de maior retrocesso

gerando os maiores índices de desemprego, subemprego,

26.

de direitos na história republicana do Brasil. Ela não

miséria e desalento na história do país. Atualmente,

27. f

se forjou propriamente no movimento de ascensão da

40,8% da população economicamente ativa estão

28. f

extrema direita ao redor do mundo, ou simplesmente

na informalidade (36,3 milhões de pessoas), 14,6%

29. f

no episódio (ainda sem explicações convincentes) da

encontram-se desempregados (14,8 milhões de pessoas);

30. f

facada desferida por Adélio Bispo contra o candidato

mais de 15 milhões de brasileiros vivem na extrema

31. f

reacionário durante a campanha eleitoral. Ela ocorreu a

pobreza e outros 45 milhões sofrem de insegurança

32. f

partir de uma sucessão de acontecimentos históricos sobre

alimentar (situação de pobreza). Os números mais que

33. f

os quais merecem destaque (i) a instabilidade política

triplicaram os níveis de degradação social da população

34.

e institucional decorrente do golpe político/jurídico/

em comparação ao ano de 2012, quando o país ampliava

35. f

midiático contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016;

a sua classe média.

36. f

(ii) a desestabilização econômica e social provocada pelo

O descompromisso do atual Governo com a

37. f

golpe e pelas medidas ultraliberais implementadas até os

população, especialmente aquele contingente de menor

38. f

dias atuais, e que têm confinado a maior parte do povo

renda, ficou ainda mais nítido durante a pandemia do

39. f

brasileiro ao desemprego, ao subemprego, à fome e à

Coronavírus. O auxílio emergencial de R$ 600,00 (US$
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1. a 109), pagos nos cinco primeiros meses da pandemia só

impeachment, todos engavetados pelo presidente da

2. a foi aprovado por pressão dos partidos de oposição no

Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líder maior do

3. a Congresso. Depois disso foi reduzido para R$ 300,00

chamado Centrão que forma a base fisiológica de apoio

4. a (US$ 54), ficou suspenso nos três primeiros meses de

do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Há

5. a 2021 e só retornou em abril do mesmo ano ao valor médio

também denúncias contra Bolsonaro no Tribunal Penal

6. a de R$ 250,00 (US$ 45), variando entre R$ 150,00 (US$

Internacional.

7. a 27) e R$ 375,00 (US$ 68), de acordo com o perfil das

A inflação na casa dos dois dígitos, em 2021, com

8. a famílias. Ou seja: a grande maioria das famílias que ainda

destaque para a explosão do preço da gasolina e do gás

9. a dependem do auxílio recebeu pouco mais de US$ 1,00

de cozinha que afetam a economia em geral, voltou a

10. a por dia (R$ 5,50) para sobreviver.

corroer a renda dos assalariados e tornou mais difícil a

11.

Ainda durante a pandemia, enquanto a maioria dos

situação das pessoas desempregadas e informais. Por

12. a países investiu em vacinas (com exceção de governos

sua vez, o (des)governo Bolsonaro/Guedes, incapaz

13. a alinhados à extrema direita), em isolamento social e

de resolver a carestia no país, continua agindo para

14. f

em auxílios emergenciais dignos, o governo brasileiro

aprofundar o caos social e econômico. E a substituição

15. f

desdenhou da doença, colocou em risco centenas de

do Bolsa Família (exitosa política de Estado de combate

16. f

milhares de vidas e aprofundou as medidas de austeridade

à miséria) por um auxílio eleitoreiro de R$ 400,00 até

17. f

fiscal. Até o momento, o Brasil acumula o segundo maior

dezembro de 2022 (pós-eleições gerais), é a marca

18. f

número de mortes absolutas (mais de 615 mil), atrás dos

mais recente da ingerência culposa do governo. Para

19. f

EUA (mais de 750 mil). Segundo especialistas de todo

financiar o Auxílio Brasil, o governo aprovou as emendas

20. f

o mundo, o Brasil e os EUA (este último, sobretudo na

constitucionais 113 e 114, que além de darem calote em

21. f

gestão de Donald Trump) poderiam ter evitado o caos

mais de R$ 90 bilhões em precatórios, escancararam a

22. f

sanitário se tivessem adotado medidas de segurança

compra de votos de parlamentares a partir do mecanismo

23. f

alinhadas à Organização Mundial de Saúde. No caso

de “orçamento secreto” no Congresso, penalizam

24. f

brasileiro, outro agravante foi a ausência de coordenação

professoras e professores vinculados a institutos próprios

25. f

entre as esferas federal, estadual e municipal, situação

de previdência e viabilizam vouchers em creches na

26.

que potencializou a disseminação do vírus.

composição do auxílio assistencial (MP 1.061).

27. f

A omissão governamental para adquirir vacinas,

O arcabouço de desmonte do Estado Brasileiro

28. f

inclusive recusando ofertas vantajosas e em grandes

e de destruição dos direitos da classe trabalhadora,

29. f

quantidades no final de 2020, escancarou a incompetência

forjado no pós-golpe de 2016, tendo a Emenda 95 como

30. f

e o desleixo das diversas áreas de governo, todas sob

pilar do teto de gastos sociais na esfera federal, tem

31. f

o comando de Bolsonaro – que atuou pessoalmente

sido reiteradamente reforçado pelo governo Bolsonaro,

32. f

contra o combate à pandemia, inclusive interpelando

que aprovou em 2019 a reforma da Previdência (EC

33. f

em vão governadores e prefeitos no STF. Essa postura

103) e, em 2021, um novo gatilho para o teto de gastos

34.

deliberadamente criminosa do governo acabou por

(EC 109), promovendo um arrocho ainda mais severo

35. f

revelar, posteriormente, na CPI da Pandemia, esquemas

nas remunerações dos servidores públicos nas três

36. f

de corrupção na aquisição ou tentativa de compras de

esferas. A Emenda 109 determina o congelamento de

37. f

imunizantes e de kits Covid-19 ineficientes. As ações

remunerações, vantagens, progressões nas carreiras,

38. f

e omissões genocidas de Bolsonaro na pandemia

realização de concursos públicos, entre outras medidas,

39. f

lhe renderam mais de uma centena de pedidos de

sempre que a relação entre despesa corrente e receita
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1. a corrente de Estados, DF e Municípios superar o patamar

investigação Pandora Papers, do Consórcio Internacional

2. a de 95%. Contudo, os parlamentos locais podem aprovar a

de Jornalistas Investigativos.

3. a adoção dessas medidas draconianas sempre que a relação
4. a despesa/receita atingir 85%. Essa Emenda foi inspirada

O desafio dos movimentos sociais, em 2022,
consiste em dois aspectos, basicamente:

5. a em outra medida contenciosa do Governo (LC 173/2020),

1) com a ocupação das ruas por manifestações de

6. a julgada constitucional pelo STF, a qual impediu reajustes,

massa, seguindo os protocolos da pandemia que persiste,

7. a vantagens e progressões nas carreiras dos servidores das

barrar e retroceder o avanço do desmonte dos direitos da

8. a três esferas em 2020 e 2021. Em síntese: há centenas de

classe trabalhadora no país, que (a) degrada as relações

9. a milhares de servidores públicos que podem ingressar o

de trabalho (reforma trabalhista e terceirização ilimitada),

10. a ano de 2022 sem qualquer reajuste, acumulando perdas

(b) impede a retomada das políticas públicas, a garanta

11.

dos direitos da classe trabalhadora e a valorização dos

do passado.

12. a

Na contramão de países desenvolvidos – e sem

servidores (EC 95, EC 109, LRF), com especial atenção

13. a se preocupar em melhor distribuir a renda e financiar as

à Reforma Administrativa (PEC 32/20, calcada na

14. f

políticas públicas com qualidade –, o Brasil insiste em

privatização dos serviços públicos, na flexibilização da

15. f

manter uma estrutura tributária desigual, insuficiente e

estabilidade dos servidores e na contratação prioritária

16. f

injusta, onde os pobres pagam proporcionalmente mais

em caráter temporário) e (c) impõe outras ações que

17. f

impostos do que os ricos. O PL 2.337/21, aprovado na

limitam o papel do Estado e buscam redefinir o pacto

18. f

Câmara dos Deputados e que tramita no Senado, é uma

federativo, visando a eliminar até mesmo as vinculações

19. f

tentativa quase ineficaz de taxar lucros e dividendos de

constitucionais para a educação e a saúde (PEC 122/16,

20. f

pessoas físicas e jurídicas. Além de isentar empresas

PEC 188/19, projetos que alteram o marco regulatório

21. f

com faturamento de até 4,8 milhões ao ano, o projeto

do Pré-sal, etc); e

22. f

mantém uma das menores alíquotas mundiais para

2) atuar no processo eleitoral de 2022, na

23. f

esse imposto (15%) e ainda propõe a redução de outros

construção de uma forte frente construída por

24. f

impostos (ex: IRPJ) a fim de compensar os lucros e

movimentos sociais e partidos de esquerda, seja

25. f

dividendos da pessoa jurídica tributada. Por outro lado,

lançando candidatos aos parlamentos estaduais,

26.

os projetos de reforma tributária no Congresso, com

distrital e nacional, seja esclarecendo a categoria

27. f

exceção da proposta de “Reforma Solidária que visa

e a população sobre os projetos em disputa no país,

28. f

taxar os super-ricos”, não mexem na estrutura regressiva

a fim de conter o desmonte das políticas públicas e

29. f

dos impostos que penaliza assalariados e a população

promover a retomada do desenvolvimento através do

30. f

de baixa renda, mantendo inalteradas as alíquotas quase

Estado como indutor da inclusão social, da geração

31. f

irrisórias de impostos patrimoniais, a exemplo da herança

de emprego e renda, regulando o trabalho decente. É

32. f

(média de 4% no Brasil contra 40% a 60% em países

preciso revogar as emendas constitucionais e legislações

33. f

desenvolvidos). Enquanto o Imposto sobre Grandes

infraconstitucionais que constituem alicerces do

34.

Fortunas, dentre outros, não é aprovado, o status quo

neoliberalismo e impedem os avanços sociais (como

35. f

das elites se mantém através de contas milionárias de

o cumprimento das metas do Plano Nacional de

36. f

empresários e membros do alto escalão do governo em

Educação), e que mantêm o controle do orçamento

37. f

paraísos fiscais (offshores), a exemplo das contas do

público e a política monetária (juros) e de pagamento

38. f

ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do

da dívida pública nas mãos do capital (LC 179/21, que

39. f

Banco Central, Roberto Campos Neto, descobertas pela

concedeu autonomia ao Banco Central).
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O projeto de reconstrução do Brasil precisa

com a globalização. Aquele período ficou marcado pelo

2. a igualmente recolocar a agenda ambiental no centro do

deslocamento de plantas produtivas de multinacionais

3. a debate do desenvolvimento sustentável, reafirmando

para regiões de baixa regulamentação trabalhista e com

4. a os compromissos históricos do país com os tratados do

alta concentração de mão de obra barata, com destaque

5. a clima, investindo na preservação das bacias hidrográficas,

para a China e o sudeste asiático. E os choques desse

6. a aquíferos e ecossistemas nacionais, com destaque para o

movimento foram sentidos tanto no centro como na

7. a Pantanal, a Amazônia Legal, o Cerrado e a Mata Atlântica

periferia do capitalismo: demissões em massa nos países

8. a – tão atacados nos últimos anos, sobretudo com o avanço

desenvolvidos e absorção precária de mão de obra nos

9. a do garimpo, das queimadas e do agronegócio. A produção

receptores das plantas móveis empresariais.

10. a de energias limpas, baratas e sustentáveis e a reinclusão
11.

Atualmente o mundo atravessa outra grande

das populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas nas

revolução nos meios produtivos, muito mais profunda e

12. a políticas públicas sociais e ambientais, ao lado do resgate

extensa que a globalização. O impacto é mundial e afeta

13. a da reforma agrária e das políticas de financiamento e

costumes dos cidadãos e praticamente todas as cadeias

14. f

fixação dos pequenos produtores rurais na terra, são

produtivas. Trata-se da revolução 4.0 da indústria digital,

15. f

questões centrais para uma plataforma de governo

amplamente difundida nos setores de serviços e inovações

16. f

progressista que a classe trabalhadora almeja para o

tecnológicas. E nem mesmo a educação ficará alheia à

17. f

país e que terá o compromisso de elegê-la, derrotando o

revolução, devendo os sindicatos de trabalhadores em

18. f

neoliberalismo da exclusão.

educação se prepararem para um dos momentos mais

19. f

Outro grande desafio se coloca para 2022: o de unir

20. f

o país com o compromisso de construir uma nação para

No Brasil, assim como ao redor do mundo, a

21. f

todos/as, rompendo os preconceitos e as discriminações

revolução 4.0 ocorre predominantemente através de

22. f

de classe, raça, cor, religião, gênero e orientação sexual.

plataformas digitais que controlam os processos de

23. f

A política precisa ser resgatada como meio e forma

produção em diferentes setores. A Uber, o ifood, o rappi

24. f

de construção coletiva e de respeito às diferenças, e o

e outros aplicativos de transporte e alimentação são

25. f

papel das instituições, em especial da Justiça Eleitoral,

exemplos clássicos e pioneiros dessa indústria. Porém,

26.

combatendo abusos e fake News durante as eleições, será

o avanço da automação bancária, das plataformas

27. f

decisivo para que o país retome o caminho de respeito à

educacionais, da indústria do entretenimento e da

28. f

democracia e de promoção da cidadania.

comunicação (streaming), das relações sociais (YouTube,

29. f
30. f

decisivos de sua história.

WhatsApp, Twiter), do Teletrabalho (Google, Zoom),
POLÍTICA SINDICAL

entre outras, dão a dimensão de como essa revolução já

31. f

A restruturação cíclica do capital traz constantes

transformou e modificará ainda mais a vida em sociedade.

32. f

desafios não só à classe trabalhadora, mas a toda

No mundo do trabalho, especificamente,

33. f

sociedade. Os níveis de emprego, a qualificação técnica

a revolução digital vem acompanhada de alta

34.

e a flexibilização de direitos trabalhistas são alguns

desregulamentação nos contratos de trabalho. A reforma

35. f

elementos que impactam a vida laboral e social em

trabalhista (Lei 13.467) incorporou inúmeros conceitos

36. f

diferentes países e em intensidades diversas, com maior

das plataformas que investem na informalidade travestida

37. f

gravidade quase sempre para a periferia do capitalismo.

de pseudo empreendedorismo – verdadeira enganação

38. f

A última transformação de grande impacto nos

opressiva aos/as trabalhadores/as. Esses, por sua vez, em

39. f

meios de produção ocorreu em meados da década de 1990,

meio ao alto desemprego gerado pelo neoliberalismo que
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1. a contrai as economias, acabam sucumbindo à exploração

trabalhadora, aumentou o desemprego e a informalidade

2. a das empresas 4.0 para não passarem fome.

e tornou os empresários mais ricos e os trabalhadores

3. a

mais pobres e desamparados!

Na educação, a pandemia serviu para disseminar as

4. a plataformas digitais nas escolas e universidades públicas

Por outro lado, a pandemia e a ausência de políticas

5. a e privadas. E a experiência altamente reprovável entre

voltadas ao emprego fizeram o nível de ocupação no

6. a educadores, estudantes e familiares – especialmente nas

Brasil cair ao menor patamar da história recente,

7. a redes públicas, onde faltaram equipamentos, conexão à

passando de 92,8 milhões (2019) para 84,7 milhões (2020)

8. a internet e outros suportes básicos –, não tem sido capaz de

o número de pessoas com alguma renda auferida do

9. a inibir o apetite de governos e do setor privado em expandir

trabalho (apenas 40,1% da população). Em contrapartida,

10. a a oferta digital de ensino por meio de plataformas. A

o número de pessoas vivendo de auxílios assistenciais

11.

reforma do ensino médio (Lei 13.415) já previu parte da

saltou de 0,7% para 23,7%, com destaque para as regiões

12. a oferta curricular à distância (até 20% do total da BNCC ou

Norte e Nordeste, onde o desemprego é mais acentuado.

13. a dos itinerários formativos, além de 80% da EJA) e agora

No Norte, a parcela de pessoas que recebia ajuda social

14. f

tramita no Conselho Nacional de Educação proposta de

subiu de 0,5% em 2019 para 32,2% em 2020, enquanto

15. f

Diretrizes Gerais sobre Aprendizagem Híbrida. Além

no Nordeste a proporção saltou de 0,8% para 34,0%.

16. f

de questões práticas que inviabilizam essa proposta (as

A reforma Administrativa (PEC 32/20), de

17. f

mesmas que predominaram na pandemia), um sistema

autoria do governo Bolsonaro, tenta, entre outras coisas,

18. f

híbrido permanente na educação básica (e superior)

disseminar com mais intensidade a exploração do trabalho

19. f

desconsidera a função social da escola, os processos de

no setor público, escancarando as portas para a iniciativa

20. f

ensino-aprendizagem, a formação cidadã, o pluralismo de

privada atuar diretamente na oferta de quase todos os

21. f

ideias com pensamento crítico, além de desprezar o papel

serviços públicos. Caso a PEC 32/20 seja aprovada, o

22. f

dos/as educadores/as como agentes de contextualização,

Brasil passará por um processo de demissão em massa

23. f

reflexão e mediadores das diversidades no processo de

dos atuais servidores com consequente privatização/

24. f

conhecimento.

concessão dos serviços públicos à iniciativa privada,

25. f

Registre-se, ainda, que neste novo modo de

que poderá contratar novos “servidores” pelas regras

26.

produção digital o trabalhador acaba assumindo riscos e

da CLT (reforma Trabalhista). Trata-se de um projeto

27. f

investimentos outrora de responsabilidade do capital. E as

de desconstrução dos serviços públicos e dos servidores

28. f

legislações têm acomodado essa perspectiva que inverte

de carreira, devendo ser priorizado apenas um rol seleto

29. f

o modo clássico de produção (capital/terra/trabalho),

de carreiras públicas tidas como essenciais pela PEC 32

30. f

inferindo altíssimos lucros ao capital e gigantescas

(magistratura, ministério público, militares, auditores,

31. f

perdas aos trabalhadores. O trabalho intermitente, outros

entre outras poucas).

32. f

contratos precários (inclusive “estágio” e “aprendiz”),

O enxugamento e a apropriação das riquezas do

33. f

ou mesmo a ausência de vínculo com o empregador

Estado por poucos faz parte do plano ultraliberal traçado

34.

(informalidade disfarçada de empreendedorismo)

desde 2016 pelos artífices do golpe contra a presidenta

35. f

tornaram-se práticas corriqueiras no Brasil. E o resultado

Dilma Rousseff e a democracia brasileira, e que culminou

36. f

não poderia ser outro senão desemprego recorde (14,6%)

com a aprovação da EC 95. Esse instrumento neoliberal,

37. f

e queda abrupta na renda do trabalho, que retornou a

também chamado de Emenda da Morte, congelou os

38. f

patamares de quase uma década atrás! Em suma:

investimentos públicos e as despesas de custeio por duas

39. f

a reforma trabalhista de 2017 empobreceu a classe

décadas (até 2036!). E junto com a EC 109 (espécie
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1. a de teto do teto de gastos) e a Lei de Responsabilidade

poucos em acessar instituições e equipamentos que ainda

2. a Fiscal impõe restrições aos investimentos e ao custeio

representam centros de conhecimento de excelência.

3. a das políticas sociais, incluindo a manutenção e quiçá a

Trajetórias de lutas para mudar essa realidade

4. a valorização dos servidores públicos. Razão pela qual

foram importantes, como a dos Pioneiros da Educação

5. a esse arcabouço ultraneoliberal precisa ser completamente

(1932) que resultou na primeira vinculação constitucional

6. a revogado, pois impedirá – inclusive sob o risco de

de recursos para a educação (1934); ou as de Anízio

7. a impedimento de futuros presidentes da República que

Teixeira e Florestan Fernandes para democratizar o acesso

8. a o descumprir – que novos projetos de país voltados à

à escola pública num período de amplo analfabetismo

9. a inclusão social sejam implementados nos próximos anos.

anacrônico em uma sociedade que caminhava a passos

10. a A prioridade dessas medidas ultraliberais consiste em

largos para a industrialização. Mais recentemente, os

11.

financiar a dívida pública – que consome mais da metade

governos democráticos e populares de Lula e Dilma

12. a do orçamento federal – e seus acionistas por meio de

expandiram e democratizaram o acesso ao ensino superior

13. a arrocho nas políticas sociais e aos servidores públicos.

e aumentaram os recursos para a educação básica – através

14. f

Sobre a organização sindical no Brasil, os

do Fundeb – com valorização mínima dos profissionais

15. f

ataques têm sido cada vez mais frequentes e exigem

por meio de piso salarial profissional nacional para o

16. f

um poder de reação dos sindicatos bem maior ao que

magistério (reivindicação secular da categoria datada de

17. f

está acontecendo na prática. O fim abrupto do “Imposto

1827) e do reconhecimento dos funcionários da educação

18. f

Sindical” e a pulverização de categorias profissionais

como profissionais de fato e de direito (Lei 12.014/09).

19. f

decorrentes das novas formas de contratos desvinculados

Mas como bem definiu Darcy Ribeiro, a “crise

20. f

dos empregadores ou abrangidos por terceirizações

da educação no Brasil não é uma crise; é projeto” (das

21. f

setoriais tendem a contrair as categorias e a dificultar o

elites). Afirmação esta que corrobora o pensamento de

22. f

vínculo contratual e a representação sindical. Por outro

Paulo Freire, patrono da educação brasileira, a quem o

23. f

lado, o sufocamento das entidades sindicais tentado no

34º Congresso da CNTE homenageia no centenário de

24. f

início do governo Bolsonaro, quando se editou a medida

seu nascimento (setembro de 2021), quando diz que a

25. f

provisória 873/2019 cortando as consignações em folha

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as

26.

de pagamento dos servidores e exigindo-se o desconto

pessoas. Pessoas mudam o mundo”. Não por acaso, em

27. f

das contribuições sindicais através de boletos bancários

pleno século 21, o Brasil continua numa árdua batalha

28. f

com expressa anuência dos filiados, continua na pauta

pela concretização do direito à educação pública, gratuita,

29. f

do Congresso Nacional através de projetos que tentam

laica, democrática e de qualidade social para todos/as.

30. f

inviabilizar as receitas dos sindicatos e promovem outros

Direito este que está insculpido na Constituição Federal

31. f

desmontes na estrutura sindical do país. A união da classe

de 1988, mas que tem sido incansavelmente atacado

32. f

trabalhadora é fundamental neste momento difícil que o

pelas forças neoliberais que se revezam no poder, seja

33. f

país e o mundo atravessam.

através do voto popular, seja por meio de golpes contra

34.
35. f

a democracia, a exemplo do ocorrido em 2016.
POLÍTICA EDUCACIONAL

A educação, mais que serviço prestado a estudantes

36. f

A história da educação no Brasil é marcada,

em instituições da educação escolar básica e superior, é

37. f

em grande parte, pela exclusão das massas populares

o conjunto de projetos e processos pelos quais pessoas

38. f

dos bancos escolares, pela falta de investimentos dos

e grupos sociais se apropriam de conhecimentos,

39. f

poderes públicos, pela seletividade e privilégio de

habilidades, atitudes e valores que constituem a cultura
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1. a da sociedade, com vistas a assegurar avanço contínuo

o MEC sofreu corte de R$ 1,55 bilhão em seu orçamento

2. a da ciência, da tecnologia, da convivência em paz de

reduzido frente aos anos anteriores, e já somam mais de

3. a todos(as) entre si e com a natureza planetária. Por isso,

R$ 5 bilhões as “sobras” de recursos não aplicados pelo

4. a as políticas públicas deverão integrar-se a um projeto de

Ministério, especialmente em ações de colaboração com

5. a vida, de sociedade e de mundo que harmonize as diversas

estados e municípios através do FNDE.

6. a estratégias que se relacionam com as ações educativas,

Contraditoriamente aos cortes orçamentários

7. a formais e informais.

no MEC, o Brasil está entre as nações que menos

8. a

Se o neoliberalismo é o inimigo econômico/

investiram na educação durante a crise sanitária. Cerca

9. a financeiro da educação e demais políticas públicas

de 20 milhões de crianças e adolescentes não tiveram

10. a – e precisa ser banido para que o Brasil retome sua

acesso a nenhum tipo de conteúdo pedagógico por falta

11.

trajetória de inclusão social e educacional em prol do

de equipamentos e de acesso à internet. Estima-se que

12. a desenvolvimento sustentável para todos/as – a ideologia

a evasão escolar atinja cerca de 4,5 milhões de crianças

13. a fascista e os valores conservadores e antidemocráticos de

e jovens entre 4 e 17 anos. E a ação mais recente do

14. f

governos autoritários, negacionistas e obscurantistas, que

governo Bolsonaro foi de requerer perante o Supremo

15. f

desprezam a ciência, a exemplo da atual gestão de Jair

Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei 14.172,

16. f

Bolsonaro, constituem inimigos da marcha civilizatória

que prevê a destinação de R$ 3,5 bilhões para estados e

17. f

de nações que almejam se desenvolver com soberania e

municípios poderem investir em conectividade para mais

18. f

com investimentos no conhecimento produtivo e na força

de 18 milhões de estudantes e cerca de 1,5 milhão de

19. f

de trabalho, garantindo a pluralidade do pensamento

professores – ação ainda necessária frente às incertezas

20. f

crítico e a participação social nas decisões do país.

da pandemia e para auxiliar as aulas presenciais durante o

21. f

Quanto aos efeitos da emenda constitucional

retorno dos estudantes às escolas. Tragicamente, a gestão

22. f

95 na educação, eles são devastadores e não podem

do MEC na pandemia se assemelha às demais áreas de

23. f

mais continuar sob pena de agravar um cenário já

governo que se pautam no negacionismo e no descaso

24. f

degradado! Segundo estudos do profº. Nelson Amaral

com a sociedade.

25. f

(UFG), entre 2014 e 2021 (compreendendo 5 anos de

Em meio aos graves retrocessos no financiamento

26.

EC 95), o MEC perdeu R$ 37,7 bilhões em receitas; a

da educação, a aprovação do Fundeb permanente,

27. f

Ciência e Tecnologia teve rebaixamento de 57,1% em

através da EC 108, representou importante vitória das

28. f

seu orçamento (reduzindo de R$ 12 bilhões para R$ 5

forças populares sobre o neoliberalismo que tomou de

29. f

bilhões); as despesas correntes das universidades foram

assalto o Estado brasileiro. Além de manter a vinculação

30. f

reduzidas de R$ 9 bilhões para R$ 5,5 bilhões (queda

constitucional para a educação – direito que juntamente

31. f

de 38,9%) e os investimentos nessas instituições caíram

com a vinculação para a saúde é sistematicamente

32. f

96,4% nos últimos 8 anos (de 2,9 bilhões para 100

ameaçado pelas reformas constitucionais –, o novo Fundeb

33. f

milhões!). Os recursos da CAPES despencaram entre

aumentou a complementação da União de 10% para no

34.

2015 e 2021, de R$ 10 bilhões para R$ 2,8 bilhões, e o

mínimo 23%, criou novo mecanismo de redistribuição

35. f

CNPq sofreu cortes de 69,4% (caindo de R$ 3 bilhões

direta aos municípios (e Estados) à luz do total de recursos

36. f

para R$ 918 milhões). No tocante à educação básica, os

destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino

37. f

recursos do FNDE (gerenciados pelo governo federal)

(critério de distribuição VAAT que opera sobre os 25% da

38. f

sofreram redução de R$ 25 bilhões (saindo de R$ 45

receita resultante de impostos para a educação), instituiu o

39. f

bilhões em 2014 para R$ 20 bilhões em 2021). Em 2021,

Custo Aluno Qualidade que será regulamentado na Lei do
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1. a Sistema Nacional de Educação já em debate no Congresso

Diante dos desafios que se apresentam neste

2. a Nacional (PLP 25/19 na Câmara dos Deputados e PLC

momento, ao qual se espera ser de transição de um

3. a 235 no Senado Federal), incorporou os funcionários da

governo ultraneoliberal e conservador para outro de base

4. a educação na subvinculação para salários, a qual passou

democrática e popular, e mantendo a resistência social

5. a de 60% para 70% no mínimo, entre outras questões. É

para manter conquistas e avançar nos direitos da educação

6. a bem verdade que a lei de regulamentação trouxe alguns

e de seus profissionais, a CNTE indica os seguintes eixos

7. a retrocessos, alguns extrapalando os limites da emenda

para a luta da categoria no ano de 2022, projetando os

8. a constitucional (passível de ADI no STF), como é o caso

anos subsequentes:

9. a da inclusão de psicólogos e assistentes sociais no rol da

Financiamento da educação: a manutenção da

10. a subvinculação destinada aos profissionais da educação.

vinculação dos recursos à educação, incluindo royalties e

11.

Outros retrocessos poderão ser impostos ao FUNDEB

outras participações em extrações de petróleo e gás, além

12. a através do PL 3.418/21, em debate no Congresso,

do Fundo Social do Pré-Sal, é princípio basilar da luta

13. a sobretudo nos aspectos da privatização dos recursos

pelo financiamento da educação. Além de aumentar os

14. f

públicos e da desprofissionalização dos trabalhadores

recursos vinculados (atualmente o Brasil investe cerca de

15. f

em educação.

5% do PIB e a meta do PNE aponta para 10%), é preciso

16. f

Não obstante a vitória (parcial) do Fundeb, o MEC

aprimorar os regimes de cooperação e colaboração entre

17. f

e as demais áreas do governo Bolsonaro se pautam na

os entes federados e os sistemas autônomos de ensino,

18. f

desconstrução das políticas, programas e ações que

especialmente através dos critérios redistributivos do

19. f

vinham sendo implementados nas últimas décadas,

novo Fundeb (VAAF, VAAT e VAAR, ainda pendentes

20. f

muitos dos quais voltados à ampliação do aceso e

de regulamentação definitiva) e da implementação do

21. f

permanência dos estudantes nas escolas e universidades.

Custo Aluno Qualidade (CAQ). A repactuação tributária

22. f

Não por acaso, o Ministério apoia a militarização das

também é tema sensível para avançar no combate às

23. f

escolas públicas, como forma de impor currículo e

desigualdades federativas, regionais e sociais, visto que

24. f

costumes conservadores, e a Educação Domiciliar

a União mantém 60% da arrecadação de tributos, os

25. f

(homeschooling), proposta amparada na pseudo defesa

estados cerca de 24% e os municípios 16%. Para além dos

26.

dos interesses familiares de manterem seus filhos e filhas

critérios de distribuição do Fundeb, merecem atenção a

27. f

a salvos do que autodenominam “ideologia de gênero”

regulamentação do repasse da cota-parte municipal do

28. f

e “marxismo cultural”. Essas expressões cunhadas por

ICMS, a ser aprovado em cada parlamento estadual;

29. f

movimentos reacionários, e que ganharam dimensão

a manutenção do caráter público do Fundeb, sem abrir

30. f

mundial com a ascensão da extrema direita em vários

brechas para desvios de recursos para a iniciativa privada

31. f

países, visam a sobrepor os interesses das famílias aos

(já fazem parte do financiamento do Fundo as instituições

32. f

da coletividade, especialmente aos currículos escolares

filantrópicas, comunitárias e confessionais); a correta

33. f

que se pautam na pluralidade social e do conhecimento e

definição e aplicação da subvinculação de 70% do Fundo

34.

nas diversidades. E não surpreende que um governo que

para salários dos profissionais da educação em efetivo

35. f

tenha como base grupos que defendem o terraplanismo se

exercício nas escolas, revendo a inserção de psicólogos

36. f

enverede por concepções distorcidas sobre a pedagogia

e assistentes sociais e impedindo que outras categorias

37. f

escolar. O que não se pode é deixar que tais equívocos

sejam incluídas no percentual (há projetos de lei que visam

38. f

ganhem a narrativa social e ditem os rumos da política

estender o pagamento para todos que atuam nas redes de

39. f

educativa no país.

ensino – engenheiros, advogados, contadores, médicos etc).
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Valorização profissional: as emendas

pressionem os gestores locais a ofertarem cursos de

2. a constitucionais 95 e 109, junto com a LRF e a LC 173,

profissionalização para os funcionários, especialmente

3. a aplicada em 2020 e 2021, são medidas impeditivas

para que todos/as possam ser contemplados com a

4. a para avanços nas carreiras dos servidores públicos,

subvinculação do Fundeb. Outro tema de relevo refere-

5. a e podem dificultar a valorização dos profissionais da

se ao PL 3.817/20, que cria o piso salarial profissional

6. a educação, mesmo com os comandos expressos da EC

nacional do/a secretário/a escolar. Mesmo com as

7. a 108 que subvincula recursos para salários do magistério

limitações do projeto, a CNTE tem apoiado a proposta

8. a e de funcionários profissionalizados. Há ações no

como estratégia para a futura inclusão dos demais

9. a STF questionando as restrições da LC 173 diante da

profissionais que integram o segmento dos funcionários

10. a determinação constitucional de cumprir a subvinculação

da educação. O projeto já foi aprovado nas Comissões

11.

do Fundeb, e eventual decisão favorável aos educadores

de Educação e de Administração, Trabalho e Serviço

12. a poderá se estender para a não aplicação do teto da EC

Público da Câmara dos Deputados, seguindo agora em

13. a 109, ao menos nos limites da referida subvinculação.

caráter terminativo para as Comissões de Finanças e

14. f

O PLP 25/19, que trata da regulamentação do Sistema

Tributação e CCJ.

15. f

Nacional de Educação, prevê a constituição permanente

Precatórios do Fundef: desde 1999 a CNTE

16. f

de Fóruns de Formação e de Valorização dos Profissionais

vem denunciando os sucessivos calotes que o governo

17. f

da Educação, indica a construção de diretrizes para as

federal aplicou no Fundo do Ensino Fundamental,

18. f

carreiras de magistério e funcionários e reconhece a

rebaixando o custo aluno nacional e, consequentemente,

19. f

necessidade de regulamentação do piso salarial previsto

a complementação devida a estados e municípios. Em

20. f

no art. 206, VIII, da CF/1988. São avanços importantes

2005, a CNTE ingressou com ação no STF (ADPF

21. f

que abrem novas perspectivas para a luta da valorização

71), mas a mesma não foi julgada em razão das ações

22. f

dos profissionais da educação. Piso do Magistério:

individuais de estados e municípios terem alcançado êxito

23. f

depois de reajuste zero em 2020, a previsão para 2022 é de

na justiça comum. Embora o judiciário tenha reconhecido

24. f

31,3%. E a CNTE mobilizará sua base social para manter

o calote da União, ficou pendente o reconhecimento da

25. f

o critério de reajuste atrelado ao custo aluno do Fundeb

aplicação da subvinculação de 60% para o magistério nas

26.

(sendo que prefeitos e governadores lutam para adotar

dívidas dos precatórios. O assunto tem sido motivo de

27. f

o INPC, sem ganho real) e na sequência organizará os

calorosos debates no Congresso, nos órgãos de controle

28. f

sindicatos para cobrar o efetivo cumprimento do reajuste

e no Judiciário, e recentemente foi introduzido na PEC

29. f

à luz da decisão do STF, que rejeitou a ADI 4.848 dos

23/21, que trata de calote nos precatórios da União. A

30. f

governadores que questionava o art. 5º, parágrafo único da

CNTE é contra a PEC 23 e considerou impróprio tratar

31. f

Lei 11.738. Funcionários da educação: a revogação dos

a subvinculação do Fundef numa proposta parlamentar

32. f

instrumentos que mantinham o Programa Profuncionário

eleitoreira do governo Bolsonaro e que acarretará graves

33. f

no MEC, sobretudo o financiamento junto a instituições

prejuízos para a população, para os servidores públicos

34.

formadoras nos Estados e nos IFES, afetou a oferta de

e para o financiamento das políticas públicas.

35. f

cursos da 21ª Área Profissional de Serviços de Apoio

Gestão democrática: a inclusão do parágrafo

36. f

Escolar (Resolução CNE/CEB nº 5/2005) e a formação

único ao art. 193 da Constituição, através da EC 108

37. f

continuada, inclusive em nível tecnológico, assegurada

(Fundeb) constitui importante avanço para forçar

38. f

no art. 62-A da LDB (Resolução CNE/CES nº 2/2016).

a participação social nas instâncias de decisão das

39. f

E é preciso que os sindicatos estaduais e municipais

políticas educacionais, mas é preciso avançar na meta

1. a
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BALANÇO DA GESTÃO

2. a gestão democrática nos sistemas e escolas públicas. Um

A gestão 2017/2021 da CNTE foi marcada por

3. a entrave bastante significativo para expandir a eleição de

intensos desafios, pois teve início um ano após o golpe

4. a diretores/as escolares refere-se à jurisprudência do STF

político/jurídico/midiático que depôs injustamente a

5. a que considera essa uma função de confiança do chefe dos

presidenta Dilma Rousseff e um mês depois da aprovação

6. a poderes executivos (art. 37, V da CF/88), o que só permite

da famigerada Emenda 95. A Entidade atuou contra a

7. a ter a eleição nos locais onde haja concordância do Prefeito

reforma do Ensino Médio, interveio no debate das

8. a ou Governador de plantão com esse método de escolha

eleições presidenciais de 2018, e, desde então, passou

9. a democrático. A alternativa mais consistente para superar a

a combater as (des)medidas do governo Bolsonaro que

10. a jurisprudência do STF seria resgatar as PECs que alteram

visam aprofundar o neoliberalismo, cassar direitos da

11.

classe trabalhadora e tolher as liberdades sociais.

a Constituição permitindo expressamente a eleição direta.

12. a Essa orientação caminha ao encontro da legislação que

Na gestão financeira, a diretoria da CNTE tomou

13. a rege os Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia –

várias medidas de ajustes em sua estrutura para enfrentar

14. f

também amparada pela autonomia universitária – e não

a diminuição de arrecadação das entidades filiadas em

15. f

ficaria vinculada à vontade subjetiva dos executivos,

virtude dos efeitos das alterações na legislação trabalhista,

16. f

como acontece com a lista tríplice das universidades

aprovadas no pós-golpe de 2016. As medidas garantiram

17. f

federais recentemente flexibilizada no STF.

o equilíbrio financeiro da CNTE, possibilitando o

18. f

PNE e Sistema Nacional de Educação: desde o

19. f

golpe de 2016, e a partir da vigência da EC 95, as metas

20. f

do PNE foram praticamente abandonadas pelos governos

Em meio a todos os desafios da conjuntura, a

21. f

Temer e Bolsonaro. Porém, a Lei 13.005 segue sendo o

pandemia da Covid-19, que paralisou o Brasil de março

22. f

referencial de luta para a educação brasileira. E é dever

de 2020 até meados de 2021 – e que foi responsável pelo

23. f

da CNTE e de suas afiliadas cobrar a implementação

adiamento do 34º Congresso da CNTE, previsto para

24. f

integral do Plano decenal que vigora até 2024. Sobre o

janeiro de 2021 –, exigiu da CNTE grande capacidade

25. f

SNE, a tramitação no Congresso deverá ganhar relevo em

para inovar sua organização com as afiliadas e para

26.

2022 e a preocupação consiste em manter a vinculação

mobilizar a categoria, especialmente em âmbito do

27. f

das verbas públicas para a educação pública, assegurando

Congresso Nacional, onde foram travadas inúmeras

28. f

os princípios da gestão democrática, da ampliação da

batalhas.

29. f

educação integral, do financiamento com CAQ, da

Internamente, a pandemia alterou o planejamento

30. f

formação inicial e continuada com respeito à liberdade

das atividades das secretarias da CNTE, com destaque

31. f

de cátedra docente, da valorização das carreiras dos

para a realização de encontros, seminários e reuniões

32. f

profissionais da educação com acesso a cargos efetivos

tradicionalmente realizados de forma presencial. Mas

33. f

em todas as administrações públicas.

com determinação e ousadia, muitas agendas foram

investimento nas grandes lutas em defesa da educação
pública no país.

Reforma do Ensino Médio e BNCC: ambas se

cumpridas virtualmente, mantendo o rico e propositivo

35. f

estruturam em princípios utilitaristas, mercadológicos,

debate coletivo sobre os diversos temas que integram a

36. f

amparados em competências tecnicistas, sem garantir a

plataforma de lutas da Confederação.

37. f

formação integral dos estudantes. A CNTE deve manter

A atuação mobilizadora da CNTE na pandemia se

38. f

a luta pela revogação da reforma e pela restruturação

pautou em documento contendo as diretrizes orientadoras

39. f

da BNCC.

da Entidade para suas afiliadas, a sociedade e governos

34.
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1. a estaduais e municipais. Nele constou a posição dos/as

necessariamente, ter que seguir as regras federais.

2. a educadores/as brasileiros/as sobre (i) o retorno das aulas

O Fundeb foi aprovado graças à intensa

3. a presenciais somente com plena segurança sanitária e com

mobilização virtual que a CNTE e suas afiliadas

4. a imunização completa das vacinas, (ii) a organização do

promoveram pressionando deputados e senadores pelas

5. a trabalho escolar e a composição do calendário letivo, de

redes sociais. O resultado foi a aprovação de um novo

6. a férias e recessos dos estudantes e dos/as profissionais,

Fundeb permanente que superou as expectativas dos

7. a (iii) as recomendações de segurança sanitária emitidas

movimentos sociais e que impôs derrota ao governo que

8. a pela OMS e por órgãos nacionais, especialmente a

pretendia abrir indiscriminadamente os recursos do Fundo

9. a Fiocruz, (iv) as alternativas para os sindicatos filiados

público para a iniciativa privada. Contudo, esses desafios

10. a lutarem pela manutenção dos contratos de trabalhadores/

da regulamentação do FUNDEB continuam pendentes

11.

as temporários, evitando demissões em massa, e

no PL 3.418/21. Na sequência, o governo também foi

12. a (v) o enfrentamento à disseminação das plataformas

derrotado nos vetos à Lei 14.057, acerca da vinculação

13. a educacionais privadas, buscando estabelecer diálogos

dos precatórios do Fundef para o magistério.

14. f

com universidades e centros tecnológicos públicos

Seguindo na esteira da mobilização virtual, os/as

15. f

que pudessem produzir conteúdos remotos a partir das

trabalhadores/as em educação conseguiram retirar da PEC

16. f

experiências e das condições de acesso da comunidade

186/19, que deu origem à EC 109, e de outros projetos

17. f

escolar.

de lei, as propostas governamentais que acabavam ou

18. f

A CNTE também interveio no processo de

fundiam os pisos constitucionais da educação e da saúde

19. f

aprovação da Lei 14.040, que estabeleceu normas gerais

e fragilizavam a vinculação de recursos do Pré-sal para a

20. f

excepcionais que vigoraram durante a vigência do estado

educação. Também foi imposta derrota ao presidente da

21. f

de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº

Câmara dos Deputados no Recurso 108/2012, que previa

22. f

6/2020, a qual acabou sendo reeditada em 2021 sob o

encaminhar para sanção presidencial, sem votação do

23. f

número 14.218/21. Ambas ajudaram a conformar e a dar

mérito em plenário, o PL 3.776/08, que trata do reajuste

24. f

mais segurança jurídica às ações dos sistemas de ensino

do piso do magistério. A matéria, contudo, retornará à

25. f

durante a pandemia, embora a inclusão escolar não tenha

pauta e exigirá muita pressão da categoria.

26.

ganhado o mesmo status nas políticas públicas.

Na seara jurídica, a CNTE obteve importantes

27. f

No campo do enfrentamento do projeto neoliberal

vitórias neste período no STF, apesar de o Tribunal

28. f

de Bolsonaro e Guedes, muitas foram e têm sido as frentes

se manter inflexível em relação a temas relacionados

29. f

de atuação da CNTE. Após o Congresso Nacional ter

às reformas trabalhista, fiscal, previdenciária etc. O

30. f

aprovado a reforma do ensino médio, a CNTE ingressou

primeiro êxito (RE 936790) garantiu o cumprimento

31. f

com ADI no STF questionando a urgência para tratar um

integral em todas as administrações públicas da jornada

32. f

tema de tamanha complexidade e importância por meio

de trabalho prevista na lei do piso do magistério, com

33. f

de medida provisória (MP 746). Infelizmente a ação não

1/3 (um terço) dedicado à hora-atividade (extra sala). Já

34.

foi provida.

no julgamento de mérito da ADI 4848, o STF manteve

35. f

Na reforma da Previdência (EC 103), a forte

a constitucionalidade do reajuste do piso do magistério

36. f

presença da CNTE e de suas afiliadas junto com

vinculado ao custo aluno do Fundeb. Outras duas vitórias

37. f

outras entidades estaduais e municipais fez com que

importantes foram contra a lei da mordaça no Estado de

38. f

a reforma fosse desmembrada para posterior debate

Alagoas (ADI 5580), decisão que serviu de referência

39. f

e regulamentação nos entes subnacionais, sem,

para o STF cassar inúmeras legislações municipais de
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1. a mesmo teor, e contra a “ideologia de gênero” em várias

frentes de luta social, especialmente nas organizações do

2. a ações que a CNTE subscreveu em parceria com entidades

Centenário de Paulo Freire (setembro de 2021 em Recife)

3. a da sociedade civil que militam na área de gênero.

e do Bicentário da Independência, além da CONAPE

4. a

Em âmbito das secretarias da CNTE, destaque

2022, nas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo pelo

5. a para os seminários jurídicos sobre Precatórios do Fundef;

impeachment de Bolsonaro, nas convocações da CUT e

6. a Denúncias Trabalhistas na OIT (IEAL-Colômbia);

demais centrais contra as políticas antissociais do governo

7. a Escola sem Partido e Militarização; Ações nos Estados

federal, na Plataforma Operária e Camponesa, na Frente

8. a contra o Retorno das Aulas Presenciais na Pandemia

pela Vida, na Jornada em Defesa dos Serviços Públicos

9. a e Direitos Laborais e de Imagem dos Profissionais da

contra a PEC 32, e em tantas outras ações. A CNTE

10. a Educação nas Plataformas Remotas. A Secretaria de

também subscreveu pedido de impeachment de Bolsonaro

11.

Imprensa e Divulgação integrou as atividades do

e Paulo Guedes pelas ações genocidas na pandemia.

12. a FNDC e a Rede Comunica, integrada por entidades
13. a científicas, acadêmicas e de classe da educação que tem

POLÍTICAS PERMANENTES

14. f

por objetivo ampliar estratégias de comunicação com a

A atuação do movimento sindical de educadores no

15. f

sociedade sobre temas educacionais. A Secretaria de

Brasil sempre se pautou no debate também das políticas

16. f

Saúde desenvolveu pesquisa intitulada “Novos modos

transversais que, de forma central, impactam o debate

17. f

de trabalhar, novas formas de adoecer”, constituindo

político-pedagógico e a organização dos/as profissionais

18. f

um importante instrumento para o diálogo social e

de educação brasileiros/as. O debate educacional travado

19. f

para a proposição de políticas públicas. A Secretaria

na CNTE nunca esteve alheio às questões dos/as negros/

20. f

de Direitos Humanos manteve as campanhas anuais

as, das mulheres, das juventudes, dos/as LGBTQI+,

21. f

da CNTE contra a Transfobia, que se tornou crime a

das crianças e adolescentes, dos/as aposentados/as, das

22. f

partir de 2019 em decisão do STF. A Secretaria também

pessoas com deficiência e dos povos indígenas. A pauta de

23. f

se manteve ativa em várias outras pautas LGBTQIA+

luta por direitos políticos e sociais dos grupos sociais mais

24. f

difundidas pelas afiliadas e por entidades parceiras à

vulneráveis na sociedade brasileira, que se desdobra para

25. f

CNTE. A Secretaria de Combate ao Racismo produziu

dentro da categoria de professores/as e funcionários/as da

26.

jornais murais, cartazes e outros expedientes de promoção

educação, fez o movimento sindical dos/as trabalhadores/

27. f

do Dia da Consciência Negra e participou de diálogos

as em educação assumir um protagonismo em um modelo

28. f

sociais e institucionais de combate ao racismo e de

de organização sindical arejado e comprometido com as

29. f

promoção da cultura antirracista no Brasil. A Secretaria

grandes questões sociais, para além do debate corporativo.

30. f

de Funcionários promoveu virtualmente o 10º Encontro

Não é por acaso que uma das maiores organizações

31. f

Nacional dos Funcionários da Educação, mantendo a

de ativismo político e social da questão racial no Brasil

32. f

pauta da profissionalização e da valorização desse

contou com a participação protagonista dos/as educadores/

33. f

segmento da categoria. A Secretaria de Relações de

as brasileiros/as, ainda nos tempos da Confederação dos

34.

Gênero manteve as publicações da revista Mátria em

Professores do Brasil (CPB), entidade que precedeu a

35. f

comemoração ao Dia da Mulher e atuou em diversos

CNTE antes ainda da unificação. A participação ativa dos/

36. f

fóruns de luta pela igualdade de gênero em âmbito da

as profissionais do magistério brasileiros na fundação do

37. f

sociedade e de governo.

Movimento Negro Unificado (MNU), ainda no ano de

38. f

Além de manter as publicações de sua Escola de

1978, marcou a preocupação da categoria, desde então,

39. f

Formação Esforce, a CNTE esteve engajada em várias

com o debate das questões raciais no Brasil, onde o negro
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1. a sofre inúmeras violências racistas (78% das vítimas

sempre as lutas do movimento negro para dentro das

2. a com arma de fogo são pessoas negras e o homem negro

escolas para, com isso, honrar na educação pública

3. a representa 68% da população carcerária no Brasil).

brasileira a memória emancipadora de Dandara e Zumbi

4. a

dos Palmares.

Para além das organizações sociais que surgiram

5. a em defesa e luta dos direitos sociais do/as negros/as, o

A luta das mulheres no Brasil também se

6. a Brasil conquistou, no campo institucional, uma importante

refletiu para dentro de nossas organizações sindicais do

7. a vitória quando da mudança teórica-metodológica no

campo da educação, setor marcado pela proeminência e

8. a Censo Demográfico brasileiro, produzido a cada 10 anos

preponderância da força de trabalho feminina. Essa forte

9. a pelo IBGE. Nesse momento, logo no começo do primeiro

presença feminina na categoria promoveu a centralidade

10. a mandato do Presidente Lula, a pressão do movimento

das questões de gênero no debate sindical e educacional

11.

negro obteve a conquista da alteração da classificação

brasileiros e, sem dúvida nenhuma, está intimamente

12. a das conquistas étnico-raciais, o que transformou o Brasil,

ligada aos avanços da luta feminista no país. As

13. a oficialmente à época, no país de maior população negra

organizações de luta em defesa dos direitos das mulheres

14. f

fora do continente africano. A luta do movimento negro

brasileiras evidenciaram pautas que historicamente

15. f

também veio a lograr uma estrutura de secretaria de

foram invisibilizadas pelo sistema machista e patriarcal

16. f

governo, com status de órgão ministerial: a SEPPIR foi

a que todos/as estamos submetidos. A conquista de

17. f

criada para promover políticas de promoção da igualdade

direitos também avança nas políticas institucionais de

18. f

racial no país e foi fundamental para aprovar o Estatuto

representação política, tanto nos governos como em

19. f

da Igualdade Racial (Lei 12.288/10). Paralelo a isso,

nossas organizações sindicais. Mas o enfrentamento

20. f

conquistou-se também, por meio da Lei 10.639/2003,

central da luta das mulheres sempre enveredou na defesa

21. f

a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-

de seus próprios corpos, pauta dominada por questões

22. f

brasileira nas escolas de todo o país. Logo após isso, a

religiosas e morais das mais obscuras.

23. f

conquista da Lei 12.711/2012 assegurou como direito a

O governo machista e misógino de Bolsonaro

24. f

reserva de matrículas para estudantes negros em nossas

não esmorece quando o assunto se refere aos direitos

25. f

universidades e institutos federais de educação, no que

reprodutivos das mulheres. Em 2020, o Ministério

26.

ficou conhecido como lei das cotas. Esse período de

da Saúde editou Portaria sobre o procedimento de

27. f

muitas conquistas só foi possível em função da luta e

autorização para a realização do aborto previsto em lei,

28. f

organização dos/as negros brasileiros.

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), quando

29. f

O avanço da organização e da luta da população

a mulher for vítima de violência sexual (estupro). A

30. f

negra no Brasil reverberou e refletiu em nossa própria

intenção da Portaria MS 2.282/2020 foi dificultar o acesso

31. f

organização sindical, que desde muito tempo conta em

a um direito inscrito na legislação brasileira desde 1940.

32. f

sua estrutura de direção com uma secretaria de combate

O direito ao aborto legal é assegurado no país em casos

33. f

ao racismo. Nossas organizações sindicais afiliadas

de mulheres vítimas de violência sexual, no caso em que

34.

encamparam essa luta e, hoje, travam esse debate nos

a gestação põe em risco a vida da mulher ou em situação

35. f

Estados e Municípios brasileiros. O desafio que se coloca

de gestação de bebês anencefálicos. O que a malfadada

36. f

agora para o conjunto do movimento sindical da educação

Portaria do Ministério da Saúde pretendeu foi dificultar

37. f

é fomentar, tanto no campo político-organizacional de

o acesso a esse direito por parte das mulheres, no caso de

38. f

nossas entidades como nas práticas pedagógicas de nossas

serem vitimadas pelo nefasto crime de estupro, impondo

39. f

redes de ensino, uma educação antirracista, reverberando

a elas muitos constrangimentos e empecilhos à sua
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1. a garantia. A esdrúxula Portaria impôs às mulheres o fardo

do movimento sindical. A juventude trabalhadora da

2. a da investigação criminal que caberia à polícia, além de

educação representa hoje o segmento mais precarizado

3. a impor aos médicos a denúncia da vítima às autoridades.

das escolas brasileiras. Alvo preferencial das contratações

4. a Em meio à repercussão negativa, o governo misógino

temporárias e sem direitos, o segmento da juventude

5. a editou uma nova portaria, mantendo a obrigatoriedade

deve ser objeto central de nossas preocupações. Além de

6. a da comunicação do estupro às autoridades policiais,

representar a renovação dos quadros de nossas entidades

7. a mas retirando a necessidade de perguntar à vítima se

– razão pela qual os sindicatos também precisam manter

8. a ela gostaria de ver o feto antes do aborto. À época, foi

representações de temporários em suas estruturas, além

9. a repercutido na imprensa que o próprio Ministério da

de lutar pela realização de concursos púbicos –, as

10. a Saúde admitiu que o normativo foi feito por pressão de

juventudes brasileiras, em todas as suas diversidades,

11.

apresentam ao conjunto do movimento sindical de

12. a

grupos antiaborto.
Os desafios postos à CNTE nas políticas de

educadores/as novas formas de diálogo político com

13. a gênero, além de fomentar esse debate junto às entidades

a categoria. Trata-se de estratégia central construir

14. f

afiliadas por todo o Brasil, passam por fortalecer nossa

um diálogo mais estreito com os cursos de pedagogia

15. f

incidência no Conselho Nacional de Direitos da Mulher

e de licenciatura nas universidades e faculdades que

16. f

(CNDM), para o qual fomos eleitos, em maio de 2021,

formarão os futuros profissionais do magistério e da

17. f

para compor a nominata das representações das entidades

educação. A incidência política nesse segmento renderá

18. f

do movimento sindical. Ao lado de outras tantas entidades

frutos políticos de renovação à educação e às entidades

19. f

da sociedade civil, como a Articulação Brasileira de

sindicais e vislumbrará um horizonte de novas filiações

20. f

Lésbicas, Confederação das Mulheres do Brasil, União

num cenário de tantos ataques aos serviços públicos e

21. f

Brasileira de Mulheres e mais outras 11 entidades, a

aos servidores.

22. f

CNTE tem como objetivo fortalecer o debate contra

Da mesma forma, as lutas contra a LGBTfobia

23. f

a desigualdade e a violência contra as mulheres numa

fazem parte de nossa inserção política histórica no

24. f

perspectiva pedagógica, a partir da escola. Outra frente de

movimento social brasileiro. Os ataques do governo

25. f

incidência na política de gênero encampada pela CNTE

Bolsonaro a esse segmento da população brasileira

26.

deve ser o fortalecimento da Campanha “Trabalhar sem

agravaram ainda mais o quadro desolador que temos

27. f

Violência e sem Assédio”, empreendida pela Internacional

no Brasil. Pelo 12º ano consecutivo, somos o país que

28. f

da Educação para América Latina (IEAL) pela ratificação

mais mata pessoas transexuais/trasngêneras no mundo,

29. f

da Convenção 190 da Organização Internacional do

e precisamos entender qual o papel da educação nesse

30. f

Trabalho (OIT). Essa Convenção internacional, ainda

perverso movimento de colocar para fora essas pessoas,

31. f

não ratificada pelo Brasil, tem por objetivo eliminar a

uma vez que é unânime na voz delas que “a escola é

32. f

violência e o assédio no mundo do trabalho e faz parte da

um dos piores lugares para se estar quando não se faz

33. f

pauta central de todo o movimento sindical de educadores/

parte do posto como o certo, o padrão adotado pela

34.

as da América Latina. E a tradicional revista Mátria,

sociedade”. A marginalização econômica e a impunidade

35. f

produzida anualmente pela CNTE em comemoração ao

de tantos crimes recorrentes tornam essa agenda ainda

36. f

Dia Internacional da Mulher fortalece esse e outros temas

mais importante para o conjunto do movimento sindical

37. f

da luta feminina no Brasil e em especial na educação.

de educadores/as no país. É fundamental que possamos

38. f

Outra frente de atuação permanente da CNTE

ampliar no conjunto de nossas entidades afiliadas a

39. f

deve ser o fomento às políticas de juventude no âmbito

organização de setoriais de representação que é plural
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1. a entre si e não se limita ao histórico, e necessário,

fogem ao padrão heterossexual, homossexual e bissexual,

2. a movimento LGBT, algo que abriu as portas para que todas

incluir as maneiras de pensar o transfeminismo como

3. a as demais pessoas fora do padrão da heteronormatividade

um passo para se compreender as especificidades plurais

4. a cisgênera coloca como sendo o único meio de exercer a

dessas pessoas que existem, mas que são anuladas por

5. a sexualidade, a expressão de gênero e as relações afetivas

simplesmente não estarem dentro das caixas lacradas do

6. a entre os seres humanos, que são únicos em sua essência

comportamento social desejado, por isso posto como o

7. a e plurais em sua existência. Em que pese contarmos

“modelo ideal”.

8. a na CNTE com uma secretaria de Direitos Humanos,

Diante desse quadro, a CNTE, em celebração ao

9. a que conta com um Coletivo capaz de compreender, a

dia 17 de maio - Dia Internacional de Luta Contra a

10. a partir de então, as especificidades da pessoa Lésbica,

LGBTfobia, sempre promove a campanha “Escola Sem

11.

Gay, Bissexual, Travesti/Transexual/Transgênera,

LGBTfobia”, que inclui a produção de cartaz e jornal

12. a Queer/Questionando, Intersexo, Pan/Poli, Assexual/

mural de sensibilização sobre o tema, é fundamental

13. a Attomântica/Agênero, Não-binarias e todas as demais

mantermos e ampliarmos essa ação política, não mais

14. f

que possam chegar (LGBTQIAPN+), e que esse possa

pensar que somente em maio é que essas precisam

15. f

ser pensado e construído, preferencialmente, com e por

de visibilidade, cuidados e acessos; pensar que esses

16. f

pessoas que sentem na pele, e também na carne, as dores

seres existem o ano todo e que são mortos todos os dias

17. f

de serem quem são. É sabido que ainda temos muito a

simplesmente por existirem como são. Entender que sim,

18. f

construir em nossas entidades afiliadas, tanto estaduais

é no chão da escola que está plantada as possibilidades de

19. f

como municipais, mas negar a construção desses espaços

(RE)construção da nossa sociedade que, urgentemente,

20. f

de representação é assumir a mesma postura do governo

precisa reagir/revidar aos desmandos impostos a nós, e

21. f

Bolsonaro que aí estar a aniquilar as pessoas que menos

trazer essas pessoas para o lugar de educação formal,

22. f

oportunidades têm para viver com dignidade. Na

com dignidade, qualidade e segurança, é dos atos mais

23. f

consolidação desse coletivo se faz necessário considerar

nobre e revolucionário que pode haver.

24. f

que os ataques a esse segmento aumentaram sobremaneira

Os direitos das crianças e adolescentes (público

25. f

desde o golpe político/jurídico/midiático de 2016. A

prioritário de nossas escolas) também estão entre as

26.

comunidade LGBTQIAPN+ foi amplamente afetada pela

prioridades de atuação da CNTE, que integra diferentes

27. f

dificuldade de acesso ao mundo do trabalho, à educação

fóruns e instâncias sociais e governamentais que tratam

28. f

e aos programas sociais, e aqui é fundamental entender

dessa temática, a exemplo do Fórum Nacional de Defesa

29. f

que as travestis e mulheres trans têm sido desde sempre

da Criança e do Adolescente – Fórum DCA e o Conselho

30. f

as mais afetadas no que diz respeito ao acesso à educação,

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –

31. f

o que naturalmente faz delas as que mais enfrentam

CONANDA.

32. f

dificuldades para ocuparem postos de trabalho formais,

Em 2021, a CNTE foi conduzida ao CONANDA

33. f

fazendo com que essas sejam empurradas à práticas

para mandato de dois anos. Entre as pautas da entidade no

34.

laborais que as colocam em risco de morte eminente,

Conselho estão a efetivação do Plano Decenal dos Direitos

35. f

marginalização de seus corpos e estigmatização de sua

Humanos de Crianças e Adolescentes e a manutenção

36. f

identidade de gênero. Para além disso, se faz necessário

da maioridade penal (18 anos) e da idade mínima para o

37. f

construir movimentos de estudo e formação de toda a

trabalho (16 anos). Há projetos no Congresso Nacional

38. f

comunidade escolar acerca das identidades e existências

que visam reduzir ambas as idades para 16 e 14 anos,

39. f

de corpos não-binários, intersexos, e de orientações que

respectivamente.
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Outras duas demandas decorrentes da pandemia

a categoria e a sociedade sobre os inúmeros prejuízos

2. a do coroanavírus se apresentam de forma urgente e devem

daquela proposta. Mesmo tendo retirado os institutos

3. a envolver outros setores de governo e da sociedade. Os

próprios estaduais e municipais – uma vitória parcial

4. a órfãos da pandemia já somam quase 300 mil crianças que

das entidades que defenderam a rejeição da PEC 6 –,

5. a necessitam de amparo, sobretudo de pensão do Estado

os efeitos da reforma já se fazem sentir por toda a parte,

6. a para se manterem até a fase adulta. Poucos estados

sobretudo nos entes que aprovaram posteriormente suas

7. a aprovaram essa medida de suporte às vítimas infantis

próprias reformas à luz dos preceitos da EC 103. Aumento

8. a da pandemia, e o próprio governo federal precisa tomar

de alíquotas para ativos e aposentados, aumento da idade

9. a a dianteira neste sentido, devendo ser esta uma pauta

mínima e do tempo de contribuição para a aposentadoria,

10. a emergencial do CONANDA. A outra questão refere-se

redução da base de cálculo dos benefícios e pensões,

11.

ao abandono escolar de mais de 4,5 milhões de crianças e

limitações da pensão por número de dependentes, fim

12. a adolescentes no pós-pandemia. É preciso que os órgãos de

do tempo especial de contribuição para o magistério

13. a defesa das crianças atuem junto às secretarias municipais

são alguns dos retrocessos. Há também a possibilidade

14. f

e estaduais de educação promovendo busca ativa dessas

de os institutos de previdência cobrarem alíquotas

15. f

crianças e adolescentes para que retornem o mais rápido

extraordinárias para recompor o equilíbrio financeiro

16. f

possível às escolas.

e atuarial dos fundos previdenciários, podendo, ainda,

17. f

O cuidado com os direitos da criança e do

todos os institutos próprios migrarem para o RGPS/INSS,

18. f

adolescente exige atenção constante, até mesmo com as

que é o principal objetivo de muitos governos, sobretudo

19. f

ações e omissões por parte das esferas de governo. Em

do federal.

20. f

2019, o governo Bolsonaro editou medida provisória para

A luta dos/as aposentados/as abrange também

21. f

acabar com a maioria dos conselhos de representação

a inclusão das temáticas geracionais e do processo de

22. f

social em diversas áreas, inclusive nas de proteção da

envelhecimento previstas no Estatuto do Idoso nos

23. f

infância. A medida foi contestada judicialmente e os

currículos escolares. E a CNTE se mantém empenhada em

24. f

efeitos da MP foram suspensos. Porém, o governo passou

alcançar esses objetivos através do MEC e dos sistemas

25. f

a agir no sentido de asfixiar o funcionamento de várias

estaduais e municipais de educação.

26.

entidades, e a luta pela manutenção desses espaços de

Pessoas com deficiência e trabalhadores/as

27. f

resistência e de efetivação de direitos continua através

indígenas na educação: essas duas áreas são muito

28. f

das entidades parceiras, a exemplo da CNTE.

sensíveis na educação e representam hiatos de exclusões

29. f

Os/As aposentados/as da educação, cada vez

no atendimento escolar. De modo que precisam de

30. f

mais, assumem o protagonismo da luta sindical, mesmo

atenção especial constante de governo e da sociedade, a

31. f

com tantas adversidades impostas pelos governos – a

fim de terem seus atendimentos garantidos e de acordo

32. f

mais recente é o aumento da alíquota previdenciária

com suas especificidades.

33. f

estabelecida na EC 103 (reforma da Previdência) –, e

Em relação à Educação Especial, recentes ações

34.

pela alta galopante da inflação que corrói os benefícios

do governo Bolsonaro, sendo uma delas articulada

35. f

aviltados, muitos já sem a paridade com os trabalhadores

com setores reacionários do Congresso Nacional, têm

36. f

da ativa.

redirecionado o princípio da inclusão educacional para

37. f

A CNTE, através da Secretaria de Aposentados e

priorizar o atendimento das pessoas com deficiência em

38. f

Assuntos Previdenciários, atuou firmemente contra a PEC

instituições especializadas. A Lei 14.191/2021 criou um

39. f

6/2019, que deu origem a EC 103, sobretudo alertando

novo capítulo na LDB para tratar da Educação Bilíngue
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1. a de Surdos em escolas predominantemente especiais, e

No campo político, os sucessivos ataques

2. a o Decreto 10.502 prioriza o financiamento público para

impunes que o presidente lança quase diariamente

3. a a Educação Especial em instituições também especiais,

contra as instituições e o povo revelam a fragilidade

4. a sobretudo conveniadas com o setor público.

que a democracia ainda vive nos dias atuais. Não há

5. a

Essas orientações para a Educação Especial

freios e contrapesos (sistema de Separação dos Poderes)

6. a colidem com ordenamentos legais de âmbito nacional

perceptíveis de fato, a não ser quando a agressão é

7. a e internacional, inclusive convenções da ONU para as

desferida por pessoas comuns ou parlamentares do

8. a pessoas com deficiência, de modo que a CNTE ampliará

“baixo clero” contra a imagem ou integrantes do STF.

9. a o debate com as representações educacionais de pessoas

Somente neste caso dá cadeia! Mas contra o Chefe do

10. a com deficiência para buscar alternativas de enfrentamento

Poder Executivo e seus aliados próximos, que falam e

11.

praticam atos atentatórios à democracia sem qualquer

dessa questão, promovendo a inclusão educacional no

12. a sentido mais amplo possível.

parcimônia, a omissão e a covardia imperam.

13. a

Já a realidade das escolas indígenas – e também

A entrega do patrimônio estatal e das riquezas

14. f

do campo – são as mais precárias nos sistemas de ensino

naturais, assim como a devastação de nossas florestas,

15. f

e requerem um olhar atento para suas estruturas e,

rios e faunas, e os ataques às comunidades indígenas

16. f

principalmente, para a formação e a valorização dos/as

e quilombolas, tornaram-se políticas de Estado,

17. f

professores/as indígenas, à luz das línguas mães e dos

onde o lema continua sendo “passar a boiada” para

18. f

costumes dos diferentes povos originários.

aniquilar conquistas e direitos históricos do povo e da

19. f

Diante dessas demandas que se tornaram mais

biodiversidade. O avanço do desmatamento, do garimpo

20. f

prementes na gestão do atual governo federal, a CNTE

ilegal e do agronegócio, sem qualquer trava para uso de

21. f

criará Coletivos de Trabalhadores/as em Educação com

agrotóxicos ou compromisso ambiental, é outra marca

22. f

Deficiência e Indígenas para fomentar as propostas de

da qual o governo lamentavelmente se orgulha.

23. f

nossa Confederação para essas áreas específicas.

24. f
25. f

Na educação e demais áreas sociais – inclusive
na Saúde, em plena crise pandêmica – as principais ações

PLANO DE LUTAS

do governo se concentram em cortes orçamentários, em

26.

FORA BOLSONARO!

congelamentos salariais e de progressões nas carreiras

27. f

Em defesa da democracia, da vida e dos direitos

dos servidores públicos das três esferas (algo inédito

28. f

da população e da classe trabalhadora!

e até então impensável à luz do pacto e da autonomia

29. f

A pandemia do Coronavírus acentuou os

federativa) e em arrochos fiscais para as áreas sociais,

30. f

problemas enfrentados pela sociedade brasileira,

voltando-se apenas ao pagamento da dívida pública e

31. f

submetida a uma perversa e profunda agenda

à remuneração de seus acionistas. Há dispositivos de

32. f

ultraneoliberal implementanda desde o golpe de

prioridades da divida na reforma da Previdência e nas

33. f

2016. O marco do desastre social é a EC 95, tendo

Emendas 95, 107 e 109. Ou seja: o Estado, que nunca

34.

inúmeras medidas subsequentes, especialmente

deixou de priorizar a dívida pública, agora trabalha quase

35. f

aprovadas no governo Bolsonaro, agravado a situação

exclusivamente para essa finalidade. E o povo é quem

36. f

do povo – desemprego, miséria, fome, morte, exclusão

paga a conta!

37. f

socioeducacional são marcas do cenário de devastação

Em razão da excepcionalidade desta edição

38. f

que o atual governo e suas políticas neoliberais deixam

congressual, voltada para as pautas emergenciais que

39. f

de legado para o país.

afligem o país e a educação pública brasileira – devendo
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1. a a CNTE promover sua 4ª Plenária Intercongressual

em desconstruir o sistema educacional público brasileiro.

2. a no início de 2023 para traçar o plano de lutas à luz do

O magistério também foi eleito inimigo número um do

3. a futuro governo que será eleito em outubro de 2022 –,

governo, que a todo o momento afronta, despreza e tenta

4. a apontamos, na sequência, pautas de lutas que se somam

humilhar a categoria. Por essas razões, a CNTE deverá

5. a às já definidas neste Caderno de Resoluções, a fim de que

intensificar campanhas em defesa da educação pública

6. a a Confederação e suas afiliadas se engajem ativamente

e de seus profissionais, articulando apoios com outros

7. a no ano de 2022:

setores, inclusive de parte da mídia que apoia a causa.

8. a

Contra a PEC 32 (Reforma Administrativa) e

Reafirma-se, ainda, neste contexto, a luta pela

9. a pela Revogação da EC 95

manutenção dos critérios de correção do PSPN vinculado

10. a

A CNTE se manterá engajada na Frente em Defesa

às carreiras profissionais, e pela revogação do novo ensino

dos Serviços Públicos, que reúne Centrais Sindicais e

médio, que representa um forte ataque ao caráter público

12. a entidades de servidores públicos das três esferas, a fim

do ensino brasileiro. Junto a isto, a CNTE intensificará

13. a de impedir a tramitação da PEC 32/2020. Dado o poder

a luta pela retomada dos concursos públicos em todas

14. f

de destruição dos serviços públicos e de direitos dos

as esferas, contra qualquer medida de precarização,

15. f

atuais e futuros servidores (fim da estabilidade e planos

terceirização e uberização dos contratos de trabalho,

16. f

de carreira e ampla privatização dos serviços públicos),

contra o assédio moral e o quadro de adoecimento que

17. f

é inegociável qualquer tipo de emenda ou acordo que

sofrem os trabalhadores e as trabalhadoras em educação

18. f

possibilite fazer essa proposta avançar no Congresso

brasileiros/as.

19. f

Nacional. A luta deve ser pelo arquivamento da PEC 32!

Pelo cumprimento das metas do PNE

20. f

Também em conjunto com outros setores, a exemplo da

Uma das políticas mais penalizadas pela EC

21. f

Coalização Direitos Valem Mais, a CNTE se manterá

95 e por ações discricionárias do governo federal é o

22. f

empenhada pela revogação imediata da EC 95, atuando

Plano Nacional de Educação. Assim como aconteceu

23. f

inclusive nas ações judiciais no STF com esse intuito.

com a Lei 10.172 (primeiro plano decenal de educação,

11.

24. f
25. f
26.

Em defesa da educação pública e de seus
profissionais

2001), à época vetada na estratégia que aumentava o
percentual de investimento nacional em educação para

Os principais ataques contra a educação no país

7% do PIB, a Lei 13.005/14 tem sido ignorada na maior

27. f

têm origem no próprio governo federal, ganhando

parte de suas metas, que são essenciais para a elevação

28. f

posteriormente repercussão em setores reacionários que

do atendimento educacional com qualidade e equidade.

29. f

apoiam o governo. O objetivo do governo Bolsonaro é

Ao exigir o cumprimento do PNE, o setor educacional

30. f

claro: destruir a escola e a universidade públicas, na linha

fortalece a luta contra a EC 95 e contra as demais medidas

31. f

do que propõe a Reforma Administrativa. Porém, não se

que impedem elevar o orçamento público educacional.

32. f

trata só de cortes orçamentários. A constante tentativa

E esse debate é fundamental, sobretudo em ano eleitoral

33. f

de interferência nos currículos (em apoio ao movimento

e de realização da CONAPE 2022.

34.

Escola sem Partido/Mordaça, à Militarização Escolar e à

35. f

Educação Domiciliar), os tensionamentos nos certames

36. f

do ENEM, desde o primeiro ano de governo, os ataques

A unificação dos trabalhadores em educação na

37. f

aos pesquisadores, especialmente à CAPES e ao CNPq,

CNTE, em 1990, teve os/as funcionários/as, ao lado dos/

38. f

cortando bolsas e interferindo na estrutura desses órgãos,

as professores/as, como uma das categorias mais pulsantes

39. f

são mostras inequívocas da intencionalidade do governo

e com mais defasagens de direitos na educação. Foram

Lançamento da década da profissionalização
dos funcionários da educação
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1. a anos de intensas lutas até que as primeiras conquistas

regionalmente, fortalecida localmente e unificada

2. a fossem alcançadas. O Profuncionário foi a primeira delas.

para manter, recuperar e ampliar direitos; ATUANDO

3. a Depois veio a formação continuada e em nível superior

em defesa de “um novo mundo e de uma nova

4. a (art. 62-A da LDB), culminando, agora, na inclusão

escola”, com mais conectividade, acessibilidade

5. a desse segmento da categoria na subvinculação mínima

e estruturação, com qualidade social, inclusão,

6. a de 70% do Fundeb para pagamento de salários. Embora

liberdade e garantia de igualdade de oportunidades com

7. a essa última conquista seja muito importante, fato é que

equidade de direitos; pela ampliação do financiamento

8. a nem todos os integrantes da categoria poderão gozar do

da educação pública, mantendo e regulamentando os

9. a direito, pois a maioria ainda não é profissionalizada! E

recursos do pré-sal para a educação pública e a saúde,

10. a é preciso agir com urgência para garantir esse direito.

buscando atingir o percentual de 10% do PIB para a

11.

Para isso, a CNTE propõe duas ações: 1) incorporar na

educação, através da taxação das grandes fortunas e

12. a Lei 14.113 (Fundeb) regra de transição de 10 anos para

outras fontes; pela aprovação do Sistema Nacional de

13. a que os/as funcionários adquiram a profissionalização.

Educação, prevendo diretrizes também nacionais para as

14. f

Enquanto isso, aqueles que estiverem matriculados em

carreiras dos profissionais da educação básica pública;

15. f

cursos reconhecidos pelos sistemas de ensino passariam a

ao mesmo tempo em que ampliará a luta em defesa das

16. f

integrar a subvinculação do Fundeb; 2) lançar a Década da

riquezas naturais e contra a entrega das empresas e do

17. f

Profissionalização dos Funcionários/as, a exemplo do que

patrimônio nacionais.

18. f

ocorreu com o magistério a partir da segunda metade de

19. f

1990, por meio da aprovação de lei federal incorporando

20. f

esse compromisso no ato das disposições transitórias

Emenda 1 – SUPRESSIVA

21. f

da LDB. Caberá aos governos estaduais e municipais,

Suprime-se a alínea “c” do art. 4º do Estatuto da

22. f

autonomamente ou em parceria com o MEC, oferecer

23. f

os cursos de profissionalização aos/às funcionários/as.
Fortalecimento da luta sindical latino-

24. f
25. f

americana

26.

ESTATUTO

CNTE, que diz:
“c. Prova de que seu quadro social congrega pelo
menos 10% (dez por cento) da base da categoria, sendo que em qualquer caso o número de filiados deve ser

A CNTE ocupa atualmente as Vice-Presidências

igual ou superior a 500 (quinhentos) associados”;

27. f

Mundial e da América Latina da Internacional da

Justificativa

28. f

Educação – IE. Trata-se de um trabalho que conseguiu

O estatuto já prevê, em outros dispositivos, regras

29. f

articular ao longo dos anos a maior parte dos sindicatos

que impedem a disputa de base territorial entre entidades

30. f

da Região em torno da IEAL, promovendo a integração, a

estaduais e municipais filiadas à CNTE (art. 3º), sendo

31. f

troca de experiências, a solidariedade e o fortalecimento

que a trava no número mínimo de sócios tem impedi-

32. f

da luta dos/as trabalhadores/as em educação. Neste

do a filiação de muitos sindicatos de trabalhadores em

33. f

sentido, a CNTE deverá dar continuidade à sua ação

educação localizados em municípios médios e pequenos

34.

internacional de maneira integrada, ao mesmo tempo em

que desejam se vincular à CNTE. Ademais, as propos-

35. f

que debaterá e deliberará na 4ª Plenária Intercongressual

tas de reforma sindical que tramitam no Congresso Na-

36. f

(2023) a necessidade de se manter filiada à CEA

cional se pautam no fim da unicidade sindical, algumas

37. f

(Confederação dos Educadores Americanos).

até em sindicatos por empresas (o que é inadmissível),

38. f

Em sua estrutura, a CNTE deverá se

devendo, à luz dessas propostas legislativas, prevalecer

39. f

manter articulada nacionalmente, ramificada

a liberdade e a pluralidade sindical numa mesma base
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porcionalidade eleitoral do Congresso da CNTE.

2. a fazer presente na maior parte do território nacional, sem

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente eleitos nos

3. a travas impeditivas e inexequíveis para quem quiser se fi-

termos deste artigo deverão completar o mandato previs-

4. a liar à CNTE à luz de outros determinações estatutárias.

to para aquela Diretoria.

5. a

EMENDA 2 – SUBSTITUTIVA

6. a

Substitui-se a redação da alínea “a” do art. 13 do

§ 1º No impedimento temporário do Presidente e
do Vice-Presidente, ambos serão substituídos por outros

7. a Estatuto da CNTE, conforme segue:

diretores, podendo ser convocados diretores adjuntos

8. a

para ocupar as vacâncias temporárias na Direção, à luz

“a. com exceção dos adjuntos, os membros da Di-

9. a retoria Executiva da CNTE, como delegados natos”.

da proporcionalidade eleitoral do Congresso da CNTE.

10. a

Justificativa

11.

Trata-se de emenda para adequar a redação do ar-

Vice-Presidente ou qualquer outro cargo, o(s) mesmo(s)

12. a tigo 13 ao disposto na Seção IV do Estatuto, que trata da

será(ão) ocupado(s) por outro(s) diretor(es) indicado(os)

13. a Diretoria Executiva. Lá, os suplentes foram substituídos

pelas forças políticas que detinham o(s) cargo(s) ori-

14. f

ginal(is), devendo, ainda, a(s) vacância(s) na Direção

por adjuntos.

§ 2º No caso de vacância definitiva do Presidente,

15. f

EMENDA 3 – ADITIVA

ser(em) ocupada(s) por diretor(es) adjunto(os), manten-

16. f

Adiciona-se novo art. 21 na seção II da Plenária

do-se a proporcionalidade que elegeu a Diretoria Execu-

17. f

Intercongressual, renumerando-se os demais.

tiva no Congresso da CNTE.

18. f

Art. 21. Compete à Plenária Intercongressual de-

19. f

liberar sobre os assuntos previstos no art. 15 deste Esta-

Justificativa

20. f

tuto, com exceção das alíneas “d” e “e”, exclusivas do

Os ajustes de redação se ocupam em melhor ex-

21. f

Congresso Nacional.

§ 3º - Idem”

plicitar os critérios de substituição temporária e definiti-

22. f

Justificativa

va na Diretoria Executiva, sempre atendendo ao critério

23. f

Estava pendente a definição das atribuições da

da proporcionalidade do Congresso que elegeu a Dire-

24. f

Plenária Intercongressual, de modo que a emenda indi-

25. f

ca os mesmos temas definidos no art. 15 (referentes ao

EMENDA 5 – SUBSTITUTIVA E ADITIVA

26.

Congresso Nacional), excetuando a eleição da direto-

Modifica-se a redação do § 3º do art. 47, acrescen-

27. f

ria executiva e conselho fiscal e a reforma estatutária,

28. f

atribuições mantidas exclusivamente ao Congresso da

29. f

CNTE.
EMENDA 4 – SUPRESSIVA E SUBSTITUTI-

30. f
31. f

VA

ção e o Conselho Fiscal da CNTE.

tando-se § 4º ao mesmo artigo:
“§ 3º: Serão eleitos 3 (três) suplemtes que poderão ascender ao Conselho Fiscal em caso de vacância de
titular, respeitando-se a proporcionalidade eleitoral do
Congresso da CNTE.

32. f

Substitui-se a redação do art. 25 do Estatuto da

§ 4º Aplica-se a regra do § 3º do art. 26 deste Es-

33. f

CNTE e incorpore-se o art. 26 ao 25, suprimindo-se o

tatuto, em eventual necessidade disposta no parágrafo

34.

§ 1º e alterando-se o § 2ª do art. 26 e renumerando-se os

anterior.”

35. f

demais artigos do Estatuto:

Justificativa

36. f

“Art. 25 – No impedimento temporário do Presi-

Os ajustes se ocupam em manter a proporcio-

37. f

dente, assumirá o Vice-Presidente, sendo este substituí-

nalidade eleitoral do Congresso da CNTE em casos de

38. f

do por outro diretor ou mesmo pelo adjunto que assumir

substituições no Conselho Fiscal, possibilitando a elei-

39. f

a vacância temporária na Direção, respeitando-se a pro-

ção de novos suplentes/titulares pelo CNE, em caso de
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1. a esgotamento de representações de determinadas forças

orgânica à CUT, possuindo, portanto, autonomia sobre a

2. a políticas que elegeram seus conselheiros.

gerência de seus recursos.

3. a

EMENDA 6 – SUBSTITUTIVA

EMENDA 8 – SUBSTITUTIVA E ADITIVA

4. a

Modifica-se o caput do art. 58 e suprime-se o §

Modifica-se o caput do art. 66, transforma o pará-

5. a 4º do mesmo artigo, mantendo-se inalterados os demais

grafo único em § 1º, com nova redação, e acrescenta-se §

6. a parágrafos:

2º ao artigo, nos seguintes termos:

“Art. 58 – A cada 4 (quatro) anos, as entidades fi-

“Art. 66 – Os membros da Diretoria e do Conse-

8. a liadas atualizarão seus cadastros financeiros e de asso-

lho Fiscal terão seus mandatos suspensos quando deixa-

9. a ciados junto à Secretaria de Finanças da CNTE, tendo

rem de comparecer, sem justificativa, a 3 (três) reuniões

10. a como base o mês de junho que antecede o Congresso da

consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, ou quando suas

11.

entidades filiadas tornarem-se inadimplentes pelo segun-

7. a

CNTE.”

12. a

“§ 4º - O número de delegados(as) para o Con-

13. a gresso da CNTE será obtido pelas médias de sócios e de
14. f

arrecadação comprovados nas duas verificações que an-

15. f

tecederem cada um dos congressos.”

do mês consecutivo, excetuando-se os casos de cortes de
consignações por parte dos executivos locais.
§ 1º - Cabe à Diretoria determinar a duração da
suspensão no caso de faltas, devendo a punição por ina-

16. f

Justificativa

dimplência perdurar até o adimplemento da dívida da

17. f

Dada as dificuldades inerentes ao recolhimen-

entidade filiada do(a) diretor(a) com a CNTE, observa-

18. f

to das listas de sócios consignados nas administrações

19. f

públicas, a CNTE retornará ao expediente de uma única

20. f

comprovação de sócios e de arrecadação das afiliadas,

21. f

anteriormente ao período do Congresso.

22. f

EMENDA 7 – ADITIVA

23. f

Acrescenta-se § 1º ao art. 59, transformando o

24. f

§ 2º - Para ambas as suspensões os cargos permanecerão vagos.
Justificativa
A emenda visa reforçar os meios de adimplemento das afiliadas com a CNTE, estabelecendo condições
diferenciadas para diretores e entidades adimplentes e as

atual parágrafo único em § 2º:

25. f

do, ainda, o disposto na alínea “d” do art. 67”.

“§ 1º - Eventuais acordos financeiros das enti-

inadimplentes.

26.

dades filiadas com a Central Única dos Trabalhadores,

EMENDA 9 – ADITIVA

27. f

a quem está vinculada a arrecadação prevista no caput,

Acresce-se a alínea “d” e parágrafo único ao art.

28. f

não poderá ocasionar prejuízos às receitas da CNTE,

29. f

devendo a Secretaria de Finanças da CNTE se fazer

30. f

presente na composição dos acordos e ser comunicada

31. f

oficialmente sobre o teor dos mesmos pela CUT e pelas

32. f

entidades filiadas”.

67 do Estatuto da CNTE:
“d – sua entidade filiada permanecer inadimplente
por 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Nos casos das alíneas “a”, “b”
e “d”, não haverá reposição da vacância na Diretoria

33. f

Justificativa

Executiva, mas tão somente no CNE, devendo o(s) car-

34.

A emenda objetiva preservar a capacidade finan-

go(s) ser(em) ocupado(s) pela(s) força(s) política(s) com

35. f

ceira da CNTE, que mantém o compromisso em vin-

maior(es) percentual(ais) obtido(s) nas eleições do últi-

36. f

cular suas receitas contributivas aos percentuais pagos

mo Congresso, excetuando-se a do(a) diretor(a) deposto.

37. f

pelas afiliadas à CUT, porém, estas não podem sofrer

Justificativa

38. f

diminuições a partir de eventuais acordos envolvendo

A mesma da emenda 7.

39. f

as afiliadas à CNTE e a CUT. A CNTE não é entidade
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1. a ASSINAM O CONJUNTO DAS
2. a RESOLUÇÕES:
3. a

Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho (SINTEPE/

4. a PE), Marlei Fernandes de Carvalho (APP/PR), Rosilene
5. a Corrêa Lima (SINPRO/DF), Fátima Aparecida da Silva
6. a (FETEMS/MS), Roberto Franklin de Leão (APEOESP/
7. a SP), Gilmar Soares Ferreira (SINTEP/MT), Luiz Carlos
8. a Vieira (SINTE/SC), Rui Oliveira (APLB/BA), Marta Vanelli
9. a (SINTE/SC), Marilda de Abreu Araújo (SIND-UTE/MG),
10. a Ivonete Alves Cruz Almeida (SINTESE/SE), Berenice
11.

D’Arc Jacinto (SINPRO/DF), Gabriel Magno Pereira

12. a Cruz (SINPRO/DF), Francisca Pereira da Rocha Seixas
13. a (APEOESP/SP), Cleiton Gomes da Silva (SINPEEM/SP),
14. f

José Christovam de Mendonça Filho (SINDIUPES/ES), José

15. f

Carlos Bueno do Prado (AFUSE/SP), Iêda Leal de Souza

16. f

(SINTEGO/GO), Ana Cristina Fonseca Guilherme da Silva

17. f

(SINDIUTE/CE), Edmilson Ramos Camargos (SAE/DF),

18. f

Girlene Lázaro da Silva (SINTEAL/AL), Alessandro Souza

19. f

Carvalho (APEOC/CE), José Valdivino de Moraes (APP/

20. f

PR), Luiz Carlos Paixão da Rocha (APP/PR), Luiz Veronezi

21. f

(CPERS/RS), Manoel Rodrigues da Silva (SINTERO/RO),

22. f

Odeni de Jesus da Silva (SINTE/PI), Raimundo Nonato

23. f

Costa Oliveira (SINPROESEMMA/MA), Rosana Souza

24. f

do Nascimento (SINTEAC/AC), Valéria Conceição da

25. f

Silva (SINTEPE/PE), Mario Sergio Ferreira de Souza

26.

(PR), Valdeir Pereira (MT), Antônio Lisboa Amancio Vale

27. f

(SINPRO/DF), Carlos de Lima Furtado (SINTET/TO),

28. f

Dóris Regina Nogueira (SINTERG/RS), Ionaldo Tomaz

29. f

(SINTE/RN), Isis Tavares (SINTEAM/AM), Marco Antônio

30. f

Soares (APEOESP/SP), Maria Marleide Matias (SINTE/

31. f

RN), Marilene dos Santos Betros (APLB/BA), Odisséia

32. f

Carvalho (OPOSIÇÃO SEPE/RJ), Veroni Salete Del Ré

33. f

(APP/PR), Antônia Benedita Costa (SINPROESEMMA/

34.

MA), Edson Rodrigues Garcia (CPERS/RS), Ivaneia de

35. f

Souza Alves (SINSEPEAP/AP), Edivaldo Faustino da Costa

36. f

(SNTEP/PB), Ornildo Roberto de Souza (SINTER/RR),

37. f

Fábio Henrique Matos (SINTE/PI), Francisca Ribeiro da

38. f

Silva (SINTE/PI).

39. f
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1. a
2. a
3. a

4. a CONJUNTURA INTERNACIONAL:

e sociais da região que enfrentam as políticas imperialistas.

5. a SOLIDARIEDADE ANTI-IMPERIALISTA!

Evidentemente não temos acordo com muitas das políticas

O imperialismo dos EUA aprofunda os ataques

dos governos ditos bolivarianos ou progressistas. Não

7. a ao processo revolucionário cubano e aos governos

acreditamos nas estratégias políticas de forças da esquerda

8. a "bolivarianos" através do embargo econômico e

pautadas pela concepção da revolução socialista em etapas

9. a financeiro. Há novas formas de promover processos

uma vez que, de fato, acabam fazendo alianças espúrias

10. a contrarrevolucionários através das redes sociais, ONG's,

com setores burgueses para realizar a “primeira” etapa da

igrejas que se agregam às políticas "tradicionais" do embargo

revolução, a etapa agrária, democrática e anti-imperialista

6. a

11.

12. a econômico e da ação militar direta. São as chamadas guerras

ou a fase democrático-nacional, da revolução socialista.

13. a híbridas que combinam várias formas de ação para promover

Entendemos que a CNTE tem que participar da

14. f

a mobilização de setores sociais para desestabilizar governos

Federação Internacional de Sindicatos da Educação da

15. f

considerados hostis como nos casos de Cuba, Nicarágua e

Federação Sindical Mundial (FISE/FSM), por ser a que

16. f

Venezuela, entre outros, na América Latina. Por isso toda

efetivamente defende uma política de enfrentamento ao

17. f

nossa solidariedade com a revolução socialista, o povo

imperialismo, sem se deixar seduzir pelo reformismo nem

18. f

cubano, suas trabalhadoras e trabalhadores!

o social-liberalismo no campo internacional. A classe

19. f

Mesmo com toda a pressão dos EUA, o governo

trabalhadora internacional também precisa passar por um

20. f

cubano conseguiu produzir vacinas utilizando suas próprias

processo de reorganização das suas lutas apostando nas

21. f

capacidades científico-tecnológicas e está vencendo a

suas próprias forças sem a tutela institucional, irrigada

22. f

pandemia que causou um estrago profundo numa economia

generosamente pelas fundações sustentadas pelos grandes

23. f

que tem no turismo uma das suas principais fontes de renda.

capitalistas, das centrais sindicais subordinadas às políticas

24. f

Não podemos deixar de repudiar aqui a atitude

imperialistas do capitalismo internacional. A CNTE está

25. f

de forças políticas pretensamente de esquerda que

filiada à Internacional da Educação (IE) que faz parte da

26.

invariavelmente fazem o jogo do imperialismo, promovendo

Confederação Sindical Internacional (CSI) entidade esta

27. f

palavras de ordem ou ações de mobilização cujas

que resultou da fusão, no ano de 2006, entre a Confederação

28. f

consequências são objetivamente as mesmas almejadas

Internacional das Organizações Sindicais Livres (Ciosl)

29. f

pelas elites político-militares imperialistas. Estamos fazendo

e a Confederação Mundial do Trabalho (CMT). Estas

30. f

referência especificamente à CSP-Conlutas, que não apenas

últimas entidades têm no seu DNA, na sua história, uma

31. f

caracterizou o governo de Cuba como uma “ditadura” (do

concepção de colaboração de classes, de pacto social entre

32. f

mesmo modo que as agências imperialistas que caracterizam

capital e trabalho, que a longa história de luta de classes têm

33. f

como “ditadura” qualquer regime político em benefício dos/

demonstrado que não pode ser sustentada em benefício dos/

34.

as trabalhadores/as que não segue a fórmula da “democracia

as trabalhadores/as.

35. f

liberal”), como que participou numa demonstração

No campo internacional, diante da ascensão da China,

36. f

contrarrevolucionária na sede do consulado de Cuba, no

foi aprovado em 2021 pelo G7, a partir da iniciativa dos EUA,

37. f

dia 15 de novembro de 2021.

o plano Build Back Better World (B3W) - Reconstruir um

38. f

O movimento sindical internacional precisa efetivar a

Mundo Melhor. Esta iniciativa é uma forma dos EUA para

39. f

solidariedade com Cuba e com outros movimentos políticos

se contrapor ao projeto chinês da Nova Rota da Seda (Belt
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1. a and Road Initiative - BRI) lançado em 2013. Esta iniciativa

ação dos grandes capitalistas “nacionais” e das próprias

2. a "democrática" prevê investimentos fundamentalmente do

opções realizadas pelas forças políticas do bloco no governo

3. a setor privado de até 40 trilhões de dólares até 2035 em países

de conciliação de classes (particularmente o PT e o PC do B).

4. a em desenvolvimento em obras de infraestrutura com foco no

O golpe institucional por sua vez mostrou a falência

5. a cambio climático, segurança sanitária, tecnologia digital e

da política de conciliação de classes e do apassivamento

6. a igualdade de gênero. No mesmo sentido, os EUA realizaram

dos movimentos sociais, em particular do movimento

7. a recentemente a Cúpula pela Democracia, uma tentativa

sindical organizado na CUT. As mobilizações de junho de

8. a de isolar o governo da China e outros países considerados

2013 demonstraram que havia e ainda há uma massa de

9. a adversários da ordem imperialista encabeçada pela ordem

trabalhadores precarizados que não estão mais organizados-

10. a plutocrata dos EUA.

disciplinados nas entidades sindicais e populares tradicionais.

11.

Há muitas outras questões que poderiam ser

Os processos de reestruturação produtiva junto com a

12. a levantadas da conjuntura internacional, particularmente

política de colaboração de classes dos governos do PT e

13. a da pauta latinoamericana como as lutas no Chile, Argentina,

seus aliados, e a crise econômica agravada pelo colapso da

14. f

Uruguai, Peru, Bolívia, as eleições em Honduras, a greve

bolha imobiliária de 2008, provocaram essa explosão social.

15. f

e insurreição na Colômbia, mas o reduzido espaço para a

As mobilizações de 2013 por “mais direitos” foram

16. f

apresentação das resoluções não possibilita uma extensão.

redirecionadas pelos setores conservadores e da grande

17. f

Por isso, só vamos sublinhar outro foco de tensão que deve

mídia no sentido da luta contra a “corrupção”, como sendo,

18. f

nos preocupar como classe trabalhadora internacional, que

esta a causa principal de inviabilizar a pauta por “mais

19. f

é a ocupação por parte do governo de Israel dos territórios

direitos”. Daí o “lavajatismo” dos procuradores, da justiça

20. f

da Palestina. Esta é uma situação inaceitável e que só se

e da polícia federal, que tem na figura do juiz Sérgio Moro

21. f

sustenta pelo apoio irrestrito dos governos dos EUA a uma

sua maior expressão. Aconteceu rapidamente um giro brusco

22. f

política dos sucessivos governos do estado de Israel para a

da conjuntura, um movimento de caráter reacionário, anti-

23. f

prática da necropolítica com o povo da Palestina.

petista e anti-esquerda, com base nas massas populares na

24. f
25. f

Propostas

última eleição que deu sustentação ao governo Bolsonaro.

• Solidariedade com a revolução cubana e com as lutas

Este movimento reacionário com bases populares,

26.

anti-imperialistas dos povos e trabalhadores da América

onde igrejas evangélicas ocupam um lugar organizador,

27. f

Latina e do Caribe;

encontrou em Bolsonaro, um militar nostálgico da

28. f

• Convidar uma delegação de sindicatos da educação de

ditadura empresarial-militar, um condutor. Os grandes

29. f

Cuba para organizar um colóquio latinoamericano e

capitalistas emplacaram um ultra-neoliberal, admirador das

30. f

caribenho de solidariedade anti-imperialista;

contrarreformas neoliberais da ditadura chilena, como figura

31. f

• Participar e construir a FISE/FSM;

principal para implementar e acelerar as contrarreformas

32. f

• Solidariedade com as lutas do povo da Palestina e seu

neoliberais que ainda estavam pendentes. O presidente

33. f

direito ao território e à autodeterminação.

34.

Bolsonaro não oculta que seu objetivo maior é uma ditadura
sustentada na “classe” militar. Se isto não aconteceu foi

35. f

CONJUNTURA NACIONAL: DERRUBAR

pela própria recusa dos mandos militares aliada à falta de

36. f

BOLSONARO/MOURÃO!

apoio internacional, particularmente dos EUA. Tem havido

37. f

O golpe institucional de 2016 encerrou um ciclo da

também certa resistência institucional, além da decisiva

38. f

vida política na nossa sociedade. As causas que o motivaram

mobilização social, ainda que em circunstâncias difíceis,

39. f

são diversas, com destaque para o imperialismo através da

tem colocado limites às ambições ditatoriais.
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1. a

Se abriu assim um processo de agudização das

Os desalentados, ou seja, aqueles que já desistiram de buscar

2. a contrarreformas: a EC do novo regime fiscal (o teto dos

emprego, somam quase 5 milhões. A informalidade está

3. a investimentos sociais), a mudança da CLT flexibilizando

um ponto acima dos 40%. Estes dados mostram a tragédia

4. a e precarizando a contratação de trabalhadores, mais uma

social da gestão econômica ultra-neoliberal do ministro

5. a reforma do regime previdenciário que originariamente

Guedes e sua equipe. Pesquisas tais como o “Inquérito

6. a apontava a implementação integral do regime de

Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da

7. a capitalização, a proposta de dar continuidade à reforma

Pandemia da Covid-19 no Brasil” da Rede Pessan (Rede

8. a gerencial do Estado - iniciado na gestão FHC - com a PEC

Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar

9. a da reforma administrativa. Também houve uma retomada

e Nutricional), tem demonstrado que a metade da população

10. a da política de privatizações das empresas e bancos estatais

não tem acesso pleno e permanente à alimentação. Desse

11.

que ainda continuam sob a propriedade do Estado. Estão

grupo de um pouco de mais de 100 milhões, 20% tinham

12. a previstas para serem privatizadas a Eletrobras e os Correios.

insegurança alimentar grave ou moderada e quase 20

13. a A Petrobras, por sua vez, continuou a ser desidratada com

milhões estavam passando fome.

14. f

a venda das refinarias e outras empresas colaterais. Esta

O fato importante desta conjuntura foi a conjunção

15. f

última passou de uma forma mais decidida a operar para

de esforços em frentes de unidade política para enfrentar

16. f

gerar lucros aos investidores privados, com a política de

toda essa situação. Por um lado, uma ampla frente de

17. f

paridade dos preços dos combustíveis com os valores

organizações políticas, sindicatos e movimentos sociais

18. f

internacionais. Aliás, este último é uma das causas do atual

se organizam em torno de uma plataforma mínima com

19. f

processo inflacionário. Entretanto, a pauta dos costumes,

a pauta: Fora Bolsonaro!. Nessa frente, além da ação

20. f

da moralidade, que estava na base deste processo político,

conjunta, se evidencia diferentes táticas de luta. Em grandes

21. f

foi ficando num segundo plano, em parte pela resistência

linhas, um grupo majoritário aposta na mobilização e ação

22. f

popular. Assim, os projetos “Escola sem partido” perdeu

institucional para desgastar o governo, na perspectiva de

23. f

força, ainda que não se possa dizer que não está latente

levar a luta para o jogo eleitoral no ano de 2022. Outro grupo,

24. f

nas propostas dos “bolsonaristas”, e/ou que também seja

entre eles a Unidade Classista, aposta na ação das massas

25. f

desviada taticamente para o projeto das “Escolas cívico-

populares na rua, para acabar com o governo e a política

26.

militares”. O maior exemplo da desidratação desta pauta é

que este representa. Neste ano de 2021, a partir do mês de

27. f

a própria saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo.

maio, esta última tática conseguiu prevalecer até o mês de

28. f

No campo da economia, o PIB do ano de 2021 vai

novembro, quando foram realizadas várias manifestações a

29. f

experimentar um crescimento pouco menor do 5%, quando

cada mês, com uma importante participação de entidades e

30. f

no ano anterior teve uma queda de 4,1% e no ano de 2019

movimentos. Para avançar por este caminho de mobilização

31. f

tinha tido um crescimento de apenas 1,2%. Para o ano

popular é fundamental que as centrais sindicais atuem de

32. f

próximo está sendo prognosticado um crescimento ínfimo

uma forma mais decidida. Se faz necessário dar um salto

33. f

de 1% ou até crescimento negativo. A inflação aumentou

de qualidade, passar das mobilizações de rua para as greves

34.

até a taxa de 10%. Para enfrentar a alta da inflação, a taxa

até chegar a construção de uma greve geral.

35. f

de juros Selic tem aumentado de 2% em janeiro do ano de

36. f

2021 até 9,25% em dezembro.

Além do movimento Fora Bolsonaro!, cabe destacar a
constituição do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por

37. f

Do ponto de vista social, a taxa de desemprego

direitos e liberdades democráticas, no ano de 2019. Trata-

38. f

está quase 14%, uma das maiores taxas do mundo, o que

se de uma iniciativa que envolve sindicatos, movimentos

39. f

significa, pelos dados oficiais, 14 milhões de desempregados.

sociais e forças políticas, para não apenas enfrentar o governo
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1. a Bolsonaro, senão também para apontar para a reorganização
2. a e participação da classe trabalhadora na cena política, com
3. a sua pauta de reivindicações e propostas programáticas. Se
4. a trata de apontar para a construção de um Enclat, que dê
5. a início a um amplo processo de reorganização das forças

Mourão;
• Promover a construção de uma greve geral para derrubar
Bolsonaro e a política ultra-neoliberal!;
• Lutar pelo fim da EC 95 e das contrarreformas trabalhista
e previdenciária;

6. a dos/as trabalhadores/as. Sem a classe trabalhadora no centro

• Interpelar aos candidatos para as próximas eleições

7. a da cena política não há saídas efetivas para a crise política,

sobre a continuidade da EC 95 e das contrarreformas

8. a social e econômica.

trabalhista e previdenciária;

9. a

Evidentemente, a conjuntura nestes dois últimos

10. a anos esteve atravessada pela crise sanitária provocada
11.

• Intensificar a luta contra as reformas da previdência
pública que retiram direitos;

pela pandemia do vírus Covid-19, que ainda não acabou.

• Promover a realização de um plebiscito contra as

12. a Foi, e continua a ser ainda, uma crise mundial, produto da

contrarreformas trabalhista e previdenciária e do novo

13. a agressão à natureza, pela incessante conquista e colonização

regime fiscal (EC 95);

14. f

de novos territórios para a valorização do capital. Enquanto

15. f

que em países organizados, com elementos de planejamento

16. f

social, como no caso da China e do Vietnã, conseguiram

• Não às privatizações dos Correios e da Eletrobras;

17. f

proteger com bastante eficácia a sua população, já outros,

• Defesa da Petrobras e das empresas estatais;

18. f

como no nosso caso, prisioneiro da ideologia ultraliberal

• Por uma política de preços dos combustíveis que defenda

19. f

e do negacionismo científico, provocaram uma catástrofe,

20. f

um genocidio que levou à morte mais de pessoas,

21. f

fundamentalmente população idosa, pobre e negra. A

22. f

crise evidenciou a importância dos investimentos sociais

POLÍTICA SINDICAL: UNIDADE,

23. f

em ciência e tecnologia, para produzir medicamentos,

SOLIDARIEDADE E LUTA

24. f

tratamentos e vacinas, junto com uma robusta rede sanitária

ANTICAPITALISTA!

25. f

pública articulada em torno do SUS, 100% público e estatal.

O ciclo da Nova República está marcado pela

Houve muita resistência e luta para enfrentar ao

presença do movimento dos trabalhadores pautado

27. f

mesmo tempo as demandas dos capitalistas para o retorno

inicialmente pelas concepções do “Novo” sindicalismo. Este

28. f

ao trabalho e/ou para impedir de fazer da crise uma

foi um movimento reativo ao sindicalismo da Era Vargas

29. f

“oportunidade de negócios” para lucrar, como, no caso do

pautado pelo controle estatal-patronal dos sindicatos, a partir

30. f

setor da educação, com as plataformas digitais para aulas

do Ministério do Trabalho por diversos mecanismos de

31. f

remotas. Aconteceram muitas greves nas escolas, geralmente

repressão e cooptação.

32. f

greves isoladas, que resistiram bravamente ao retorno

A concepção de um sindicalismo autônomo, de base

33. f

presencial quando ainda não estão dadas condições mínimas

que privilegia as formas de ação direta, ganha hegemonia

34.

de biossegurança. Infelizmente a direção da CNTE e outras

no processo de reorganização da classe trabalhadora na

35. f

direções de sindicatos, nem sempre estiveram à altura das

saída da ditadura empresarial-militar. Desse sindicalismo

36. f

responsabilidades políticas, de dar encaminhamento para

surgiu, um partido político de massas, organizado em torno

37. f

as lutas em defesa da vida humana.

de uma liderança carismática, que chegou até à presidência

26.

38. f
39. f

Propostas
• Continuar e intensificar a campanha Fora Bolsonaro/

• Pelo auxílio emergência de R$ 600 até o fim da
pandemia;

o bolso do trabalhador e não do investidor;
• Defesa do SUS, 100% público e estatal.

da república pelos caminhos eleitorais e praticou a política
de conciliação de classes, outrora repudiada.
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1. a

Os equívocos da política sindical de apassivamento

também este mesmo interesse.

2. a e amoldamento à ordem ficaram mais evidentes a partir

No ano de 2019 foi criado o Fórum Sindical, Popular

3. a de 2013 quando massas populares se mobilizaram em

e de Juventudes por direitos e liberdades democráticas,

4. a quantidade de milhões e entraram na cena política. Setores

com participação de sindicatos, movimentos sociais e de

5. a normalmente desavisados do movimento sindical chegaram

juventudes. Esta iniciativa aponta para resistir aos ataques

6. a até avaliar erroneamente que estávamos diante de uma

aos direitos e liberdades do governo de ultra-direita,

7. a situação pré-revolucionária e que estava na hora de “botar

perspectivando a construção do ENCLAT num prazo breve.

8. a todo mundo fora”, levantando a palavra de ordem anti-

A CNTE deveria também integrar este espaço, somando

9. a politica de “fora todos”, fazendo mais uma vez o jogo às

esforços para a construção de um ENCLAT .

10. a forças da reação e do imperialismo.
11.

O FONASEFE junto com o Fórum das Centrais

As forças da reação e do imperialismo conseguiram

Sindicais organizou, nos dias 29 e 30 de junho de 2021,

12. a redirecionar esse movimento por “mais direitos” (que o

o Encontro Nacional dos trabalhadores e trabalhadoras

13. a governo de conciliação de classes se mostrava impotente

do Serviço Público que aprovou um plano de luta e uma

14. f

de viabilizar afundado no pântano de espúrias alianças de

paralisação nacional. Entendemos que o resultado ficou

15. f

classe), no sentido da luta contra a corrupção sistêmica, como

aquém das possibilidades pela preocupação das centrais e

16. f

se esta fosse a causa principal do fracasso das expectativas

federações de amarrar todo o processo de cima para baixo,

17. f

por mais direitos, e não o imperialismo e a burguesia local.

com pouco espaço para as construções pela base nas reuniões

18. f

Surge assim o “lavajatismo” do “partido” da força-tarefa

preparatórias. Entretanto mostrou um caminho, neste caso,

19. f

dos procuradores da república, setores da Polícia Federal e

de organização um efetivo Enclat setorial, num processo de

20. f

da “grande” imprensa, liderados pelo juiz Sérgio Moro, que

baixo para cima.

21. f

fraudaram deliberadamente diversos processos judiciais,

A luta contra a Reforma Administrativa, com seus

22. f

muitos deles posteriormente anulados (como no caso mais

altos e baixos, aponta a se constituir numa das poucas

23. f

notório do ex-presidente Lula). Tudo o qual desembocou

lutas que possamos contar com um saldo vitorioso. Sem

24. f

no golpe institucional de 2016 contra a ex-presidente Dilma

dúvida um fator relevante, que devemos aprender desta

25. f

e posteriormente no triunfo eleitoral do Bolsonaro, um

experiência, é o fator da unidade. O FONASEFE junto com

26.

tradicional político do setor podre, clientelista e corrupto

FONACATE, com o apoio, ainda que vacilante do Fórum

27. f

sistema político tradicional.

das Centrais Sindicais, têm conseguido até o momento,

28. f

A débil resistência que a CUT e as centrais sindicais

conter no Congresso o trâmite da PEC da contrarreforma

29. f

ofereceram ao golpe institucional, evidenciou de uma forma

administrativa. Não podemos baixar os braços, porque

30. f

nítida a urgência de iniciar um processo de reorganização das

estes projetos são projetos de classe, e portanto os governos

31. f

lutas dos/as trabalhadores/as para oferecer uma resistência

passam mais o projeto da classe burguesa local de uma

32. f

de classe aos ataques aos direitos sociais, políticos e às

Reforma Gerencial do Estado formulada no primeiro

33. f

liberdades da classe trabalhadora. Daí a proposta que

governo de FHC, permanecerá para o próximo governo,

34.

levantamos desde a Unidade Classista da realização de um

seja quem for seu titular.

35. f

Encontro Nacional da Classe Trabalhadora (ENCLAT), para

Propomos que a CNTE participe e construa o

36. f

construir uma política sindical de unidade, solidariedade e

próximo IV ENE (Encontro Nacional da Educação),

37. f

luta anticapitalista. Entendemos que este congresso da CNTE

junto com as entidades sindicais nacionais da Educação

38. f

tem que aprovar esta iniciativa e construir as articulações

como Andes-SN, Fasubra e Sinasefe. A CNTE é uma dos

39. f

entre as centrais sindicais e correntes políticas que tenham

principais articuladoras da CONAPE (Conferência Nacional
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1. a Popular de Educação), que opera em torno da defesa do PNE

ordem institucional burguesa nos anos oitenta até o atual

2. a aprovado em 2014 e que abre o financiamento público para

amoldamento a essa mesma ordem que outrora era criticada

3. a o setor privado, o ENE se articula em torno do histórico

e combatida. Assim foi com a maioria do movimento sindical

4. a PNE - Proposta da Sociedade Brasileira, de 1997.

que emergiu das lutas contra a ditadura e pela democracia

5. a

entre as décadas de 70 e 80 do século passado.

Destacamos a realização da Plenária Nacional em

6. a defesa da Educação Pública, em março de 2021, foi um

Entendemos que estamos numa encruzilhada

7. a evento importante que aprovou a Carta de trabalhadoras e

histórica na qual é necessária uma virada fundamental na

8. a trabalhadores da educação e de estudantes ao povo brasileiro.

condução das lutas da classe trabalhadora. Os sintomas de

9. a Outras plenárias desta natureza precisam acontecer e neste

esgotamento das concepções e práticas sindicais amoldadas à

10. a sentido estamos propondo dar continuidade com a realização

ordem burguesa são bastantes evidentes tanto aqui no Brasil

11.

de um segundo evento.

como em escala internacional. As jornadas de junho de 2013

Propostas

evidenciaram uma nova subjetividade posta em movimento

12. a

13. a • Participar da construção de um Enclat;

pelos processos de precarização e empreendedorismo do

14. f

trabalho deste longo ciclo neoliberal.

15. f

• Participar do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes
por Direitos e Liberdades Democráticas;

Neste sentido entendemos que a CNTE precisa fazer

16. f

• Fortalecer, ampliar e capilarizar o FONASEFE;

um balanço crítico e autocrítico deste longo ciclo histórico

17. f

• Lutar contra a Reforma Administrativa e a reforma

que está se encerrando nesta década. Houve ganhos, mas

18. f

gerencial do Estado;

também houve muitas perdas. Entre o PNE - Proposta da

19. f

• Construir e participar do IV ENE;

Sociedade Brasileira de 1997 e o PNE, aprovado em 2014,

20. f

• Construir evento unificado, nos moldes da Plenária

que as forças que hegemonizaram a direção da CNTE

21. f

Nacional em defesa da Educação Pública, junto com

defendem, há significativas diferenças para pior. São projetos

22. f

o Andes-SN, Fasubra, Sinasefe, Contee e entidades

de educação que apontam para objetivos e projetos de

23. f

estudantis, em defesa da educação pública, gratuita,

sociedade distintos. De um lado fortalecer a escola pública e

24. f

laica e popular.

popular, do outro, perspectivar para o financiamento público

25. f

do setor privado empresarial. Este mesmo setor empresarial

26.

BALANÇO POLÍTICO DA CNTE: SUPERAR

que pretende não apenas lucrar, quanto também realizar um

27. f

A CONCILIAÇÃO DE CLASSES!

trabalho cultural de construção de um novo senso comum,

28. f

A CNTE é uma organização sindical muito

fundado na empregabilidade da força de trabalho. Ilusões de

29. f

importante, tanto pela quantidade de sindicalizados quanto

humanizar o capitalismo precisam ser criticadas e deixadas

30. f

pelo setor no qual atuam os profissionais da educação. São

de lado para assumir explicitamente a luta contra este sistema

31. f

50 entidades de base filiadas e um contingente de 1 milhão

de exploração e opressão.

32. f

de filiados. Mesmo não atuando num setor produtivo

Certamente que na luta contra o capitalismo e suas

33. f

estricto sensu, tem um grande potencial de incidir na

personificações concretas no dia a dia dos/as trabalhadores/as

34.

agenda política nacional em função da sua abrangência

é necessário estabelecer mediações concretas. A construção

35. f

nacional e capilaridade. Os profissionais da educação são

da unidade do movimento dos/as trabalhadores/as nos

36. f

intelectuais, organizadores da cultura, especialmente na

parece um elemento fundamental para poder avançar nesta

37. f

classe trabalhadora e camadas populares.

perspectiva. Apontar para um Enclat ou evento semelhante,

38. f

Faz parte do conjunto das entidades filiadas à

participar da construção do Fórum Sindical, Popular e de

39. f

CUT que viraram desde uma origem de luta contra a

Juventudes, construir o projeto de Escola Popular a partir
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1. a das formulações da escola unitária, investir na construção

quanto em direções locais para conduzir este processo. Em

2. a coletiva, ampla e unitária do ENE, desenvolver uma política

alguns casos as assembleias não foram convocadas, ou

3. a de solidariedade internacional anti-imperialista, são todas

foram assembleias muito amarradas que não possibilitaram

4. a formas concretas de avançar nesta direção que estamos

o debate e a decisão mais consciente. Professores tiveram

5. a sinalizando.

que enfrentar praticamente sozinhos a escolha entre retornar

6. a

A valorização do profissional da educação como um

ou não as aulas presenciais, A resistência nestas condições,

7. a intelectual, organizador da cultura entre os trabalhadores

levou a que todas as greves que foram realizadas nestas

8. a e camadas populares, é um ponto de partida concreto a

condições, foram isoladas e derrotadas. Faltou unificar e dar

9. a partir do qual toda uma série de outras demandas podem ser

uma orientação política definida para armar ao conjunto da

10. a articuladas: salário, carreira, condições materiais de trabalho

categoria para a luta.

11.

adequadas; assim como ambiente de trabalho sem violência

Temos portanto um balanço crítico, tanto do ponto de

12. a de gênero, de orientação sexual e nem ético-racial; tempo

vista estratégico quanto das ações táticas para este período de

13. a para estudar e pesquisar; formação profissional contínua com

enfrentamento ao mesmo tempo ao governo ultra-neoliberal

14. f

acesso à cursos de pós-graduação; tempo livre para usufruir

quanto à situação sanitária provocada pela pandemia do

15. f

da vida cotidiana e da cultura; saúde pública de qualidade,

retorno às aulas. Entendemos necessária uma virada na

16. f

proteção social e previdência pública.

política sindical da entidade e a composição de uma nova

17. f

Destacamos que houve alguns avanços unitários

hegemonia na direção que aponte para o enfrentamento

18. f

como por exemplo a organização da Plenária Nacional

efetivo da ordem social capitalista e suas expressões

19. f

em defesa da Educação Pública, em março de 2021,

concretas no campo da educação básica.

20. f

organizado por um conjunto de 27 entidades, entre elas, a

21. f

CNTE. Também a realização, no mês de junho, do Encontro

• Organizar debates e seminário de avaliação da estratégia

22. f

Nacional dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço

democrático-poular: crise e perspectivas para a luta das/

23. f

Público com a pauta do enfrentamento da contrarreforma

os trabalhadoras/es;

24. f

administrativa da PEC 32. É por este caminho de unidade

25. f

e luta que devemos avançar.

26.

Propostas

• Promover a ampliação da participação das mulheres
nos colegiados de direção do sindicato

Nas mobilizações de rua acabou prevalecendo na

• Creche e serviços para as crianças nos congressos e

27. f

direção sindical a orientação para o desgaste do governo,

eventos do sindicato para promover a participação das

28. f

particularmente a figura de Bolsonaro, antes que sua efetiva

mães, dos pais e responsáveis das crianças nos eventos

29. f

derrubada. Tudo em função de uma saída “pelo alto”, mais

da categoria.

30. f

uma vez amoldada à ordem institucional, através do pleito

31. f

eleitoral do ano de 2022.

POLÍTICA EDUCACIONAL: LUTAR PELA
ESCOLA PÚBLICA E POPULAR!

32. f

Na base do sindicato houve um conjunto bastante

33. f

significativo de greves fundamentalmente de caráter

O ano de 2021 foi o ano do centenário do natalício do

34.

defensivo, particularmente contra o retorno precipitado

patrono da educação Paulo Freire. É um momento oportuno

35. f

determinado por prefeitos e governadores, às vezes

para fazer um balanço das lutas pela educação pública como

36. f

com anuência da justiça, para as atividades presenciais.

um direito para o conjunto da população e como dever do

37. f

Houve greves em: Sind-UTE/MG, APEOESP, SEPE-RJ,

Estado e também qual educação defendemos, ou seja, quais

38. f

SINTERO, SINTE-SC, entre outras. Foi um retorno caótico

os conteúdos da educação, a organização institucional, os

39. f

e faltou orientação e firmeza política tanto nacionalmente

processos didático-pedagógicos e as relações com as outras
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1. a esferas da sociedade. Os/as trabalhadores/as precisam de

começou a implementação da reforma do Ensino Médio

2. a uma educação emancipatória, uma educação “para além

aprovada em 2017. A reforma estabelece a redução da carga

3. a do capital”. Uma educação que prepare para lutar e para

horária das disciplinas gerais, tornando obrigatórias apenas

4. a viver numa outra sociabilidade. Uma escola que supere a

português e matemática; institui os itinerários formativos

5. a divisão entre os intelectuais e os trabalhadores/as manuais

(especialização dentro de uma das áreas do conhecimento ou

6. a e que aponte para a socialização do saber acumulado como

ensino técnico profissionalizante); torna o inglês disciplina

7. a patrimônio histórico-cultural da humanidade em todas suas

obrigatória como língua estrangeira; permite o notório saber

8. a formas. Isto quer dizer, não só o patrimônio cultural europeu,

para a prática docente, sem a necessidade de diploma em

9. a mas também de todos os povos oprimidos e subalternizados

licenciatura; amplia a carga horária total do Ensino Médio

10. a pela colonização e o imperialismo.

e permite que parte do ensino seja oferecido na modalidade

11.

Pensamos no trabalho como princípio educativo,

à distância. Ficou estabelecido que o currículo do Ensino

12. a para propor a formação integral (teórica e prática) dos

Médio será definido pela Base Nacional Comum Curricular

13. a educandos, alcançada somente por processos educativos

(BNCC), que foi homologada pelo MEC em 2018 a partir

14. f

omnilaterais. Este é o fundamento da proposição educativa

da proposta do Conselho Nacional de Educação.

15. f

crítica marxiana que se expressa na proposta da escola

A reforma foi apresentada com o falso discurso

16. f

unitária de autores marxistas como no caso de Gramsci.

de ser uma alternativa a alta evasão e baixo desempenho

17. f

Por essa trilha, de pensar a Escola não tão somente na sua

dos estudantes, propondo um ensino médio mais

18. f

forma institucional de transmissão passiva de conhecimentos

“atrativo”. Entretanto, o Novo Ensino Médio aprofunda

19. f

que forma uma consciência social amoldada à ordem social,

as desigualdades educacionais, ignora as opiniões dos

20. f

é que levantamos a proposta de lutar e construir uma

profissionais da educação enquanto incorpora os pontos

21. f

Escola Popular. Esta proposta faz parte das lutas contra-

de vista dos empresários das escolas particulares, ávidos

22. f

hegemônicas para constituir a classe trabalhadora em sujeito

por abocanhar este amplo mercado educacional cada vez

23. f

de história, com sua própria organização, o Poder Popular,

mais aberto para seus investimentos.

24. f

na perspectiva do socialismo. A Escola Popular, pretende

A possibilidade de parte do ensino ser na modalidade

25. f

enfrentar de imediato o “elitismo” da cultura nacional, isto

à distância (20% para diurno e 30% para noturno) abre

26.

é, a consideração da cultura “superior” como restrita a uma

espaço para o mercado dos aplicativos de EaD, que já deu

27. f

camada pequena da população a qual será empregada nas

grandes passos ao longo da pandemia.

28. f

funções de direção e gestão das instituições do governo do

Os argumentos públicos que justificam o Novo

29. f

Estado e de administração das empresas. Para o “resto” da

Ensino Médio mascaram os interesses dos empresários

30. f

população, isto é, as grandes maiorias sociais, a educação

e não resolvem os problemas para a educação dos jovens.

31. f

significa apenas um treinamento precarizado para atender

Fazer com que os estudantes escolham uma área para se

32. f

em forma imediata às demandas do mercado de trabalho, na

especializarem com apenas 15 anos é muito cruel. Ter acesso

33. f

lógica da empregabilidade e do empreendedorismo.

a uma visão ampla do conhecimento para depois definir por

34.

qual caminho seguir é um direito que não pode ser retirado

35. f

CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO E

da juventude. Deve-se levar em consideração que não

36. f

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

serão todas as unidades que terão todas as possibilidades

37. f

Nesta trilha do barateamento, mercantilização e

de formação, não vai ser uma escolha conforme as

38. f

privatização da educação para a formação de uma força

possibilidades existentes, vai ser uma escolha pelo o que

39. f

de trabalho precarizada e empreendedora, neste ano

tiver disponível naquela unidade.
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1. a

Os interesses por trás do Novo Ensino Médio:

das Escolas Cívico-Militares/Pecim - Decreto 10.004, de

2. a formar mão de obra precarizada, empreendedora

5 de setembro de 2019 - para implementação das Escolas

3. a e obediente, com as habilidades e competências

Cívico-Militares/Ecim. Os militares atuarão especificamente

4. a determinadas pelas empresas, aptas para reproduzir o

nas áreas da gestão educacional, administrativa e didático-

5. a sócio-metabolismo do capital, com piores condições

pedagógica, e os demais gestores, professores e profissionais

6. a de trabalho. Para os jovens da elite se coloca o acesso

da educação básica serão capacitados conforme o Manual

7. a ao conhecimento de uma forma mais plena para o

das Escolas Cívico-Militares para atuarem no projeto

8. a cumprimento da sua função social de dirigentes de

pedagógico das escolas.

9. a empresas e instituições do Estado.
10. a

Também cabe sublinhar as propostas de ensino

Para superar as desigualdades educacionais

domiciliar e de bolsas para o pagamento de escolas

existentes é necessário pensar na recomposição

particulares (“voucher”). Aqui as propostas são de dar

12. a orçamentária, no reconhecimento salarial dos profissionais

“liberdade de escolha” para que as famílias escolham o

13. a da educação, em políticas públicas igualitárias, voltadas

ensino que desejarem. Isto para fugir da “doutrinação” dos

14. f

para todos e não que destine uma educação de qualidade

professores “militantes” das escolas públicas.

15. f

para um grupo e uma superficial para as grandes massas

Finalmente, neste campo da "liberdade de escolha”,

16. f

populares. Uma premissa deve ser a de uma educação com

ou melhor dito "liberdade do consumidor" no mercado

17. f

compromisso com a classe trabalhadora na transformação

educacional, estão as reiteradas propostas do governo

18. f

da sociedade, eliminação das desigualdades, laica, com

Bolsonaro para aprovar recursos públicos para o pagamento

19. f

diversidade cultural e inclusão social, e não educação

do “voucher” para que a família escolha uma escola

20. f

acrítica meramente para atender as demandas do mercado,

particular. Esta é a proposta mais avançada do ponto de vista

21. f

isto é, na proposta da Escola Popular contraposta à Escola

do neoliberalismo: a escola como mercadoria e a família

22. f

do Capital.

como cliente-consumidor.

11.

23. f

Esta política de oferta de recursos públicos

24. f

O PROJETO CONSERVADOR-

às escolas particulares para supostamente atender as

25. f

AUTORITÁRIO DE EDUCAÇÃO DA

necessidades da família, objetiva o financiamento de

26.

ULTRADIREITA

grupos privados fundamentalistas religiosos, difusores

27. f

O refluxo momentâneo do movimento da “Escola

do negacionismo científico, utilizando mão-de-obra

28. f

sem Partido” (um projeto reacionário de ataque à laicidade

precarizada e não sindicalizada de professores. Por meio

29. f

da educação e à Liberdade de Cátedra) têm levado ao

dos vouchers, Bolsonaro atende aos desejos da base de

30. f

movimento bolsonarista para deslocar suas forças para

apoio de seu governo: os fundamentalistas do mercado e

31. f

o projeto de implementação do ensino cívico-militar. A

os fundamentalistas ideológicos.

32. f

proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o

Essas últimas iniciativas que acabamos de elencar:

33. f

país até 2023. É uma proposta de militarização da educação,

a Escola sem Partido, as Escolas Cívico-Militares, o

34.

alinhada com os piores elementos da ideologia autoritária-

Ensino Domiciliar e os cheques educacionais (“vouchers”)

35. f

patriarcal e de toda a simbologia neofascista dos setores mais

fazem parte da agenda da ultradireita internacional contra

36. f

retrógrados do governo. Faz parte da pauta dos costumes, ou

o denominado “marxismo cultural”. Faz parte de uma

37. f

seja, da retomada saudosa da famigerada educação cívico-

pauta político-moral que podemos caracterizar como

38. f

moral, da época da ditadura empresarial-militar.

contrarreforma moral e intelectual dos setores mais

39. f

O Governo Bolsonaro instituiu o Programa Nacional
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1. a OS ATAQUES À AUTONOMIA

FUNDEB E FINANCIAMENTO DA

2. a INTELECTUAL E DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

EDUCAÇÃO

3. a DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Em 2020 foi aprovado o Novo FUNDEB

A pandemia trouxe uma intensificação do uso de

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

5. a plataformas de EaD e isto reatualiza o debate crítico sobre

Fundamental e de Valorização do Magistério), por meio

6. a o autocontrole do trabalho do educador, ou dito de outra

da Emenda Constitucional 108/2020. Assim, o Fundeb

7. a forma, a questão da autonomia e da condição profissional

que seria descontinuado em dezembro de 2020, passa

8. a do/a professor/a como intelectual organizador da cultura.

a ser definitivo, além de ter os percentuais de repasse

9. a Aqui como em outras esferas da vida social, há a tendência

ampliados. Até 2026, o Governo Federal fará repasses

10. a para que o trabalho seja realizado e explorado de uma

com aumentos progressivos na complementação da

forma quase anônima (sem "patrão”) através de plataformas

União, começando com 12% em 2021 até alcançar 23%

4. a

11.

12. a digitais. Neste caso, o profissional da educação atua como

daqui a cinco anos.

13. a operador terminal de conteúdos previamente definidos nos

A constitucionalização do FUNDEB, pela EC

14. f

pacotes educativos, mutilando suas capacidades intelectuais.

108/2020, foi um avanço, diante da perspectiva da sua

15. f

Este processo de mutilação das capacidades

finalização, entretanto, continua a ser um montante

16. f

profissionais faz parte da agenda neoliberal para a educação,

insuficiente para o pleno funcionamento da Educação

17. f

e já estava materializado na padronização dos sistemas de

Básica. Além de não enfrentar a fonte do financiamento,

18. f

avaliação. Nesta direção destacamos a criação de sistemas

tributando aqueles setores que têm maior capacidade

19. f

de avaliação para todos os níveis de ensino como o Sistema

contributiva, também tem a questão da carga financeira

20. f

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES),

da dívida pública que subtrai recursos públicos para o

21. f

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

orçamento e também a camisa de força da EC 95 que

22. f

(SAEB) e Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio

praticamente inviabiliza o investimento público nos

23. f

(ENEM). Acrescentamos que além dos exames nacionais

setores sociais.

24. f

alguns Estados criaram seus próprios sistemas de avaliação.

Está no Congresso o projeto de lei 3418/21 que

25. f

Também cabe nesta lista, o exame internacional PISA

altera a regulamentação do FUNDEB e que retrocede em

26.

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) da

vários aspectos com relação à regulamentação vigente.

27. f

OCDE. Nesse sentido, a política de avaliação em larga escala

Há em vários estados e municípios mobilizações para que

28. f

tem se sobressaído em relação a muitas outras políticas

os recursos "excedentes" do FUNDEB sejam utilizados

29. f

educacionais pelo seu caráter altamente regulador, uma vez

para a valorização salarial dos profissionais da educação

30. f

que os resultados das avaliações são utilizados como critério

básica.

31. f

para distribuição de recursos para as escolas. As escolas são

Propostas

32. f

“rankeadas” utilizando estes critérios de avaliação.

• Pautar a luta programática e reivindicativa por um

33. f

Nesse caso, mais uma vez, estamos diante de uma

34.

ofensiva global do capital contra a educação pública e

35. f

os profissionais da educação (contra seu rebaixamento

36. f

intelectual com evidente impacto na valorização salarial),

37. f

por isso, o enfrentamento também tem que ser global, nos

38. f

termos de uma contraposta global contra a Escola do Capital,

39. f

a Escola Popular.

projeto de Escola Popular;
• Contra a reforma do ensino médio e a Base Nacional
Comum Curricular;
• Defesa da autonomia didático-pedagógica dos
profissionais da educação;
• Contra o projeto de implantação do ensino cívicomilitar;
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1. a • Contra a política de ensino domiciliar e dos "voucher";

terceiro mês de gestação. Chamamos a atenção sobre este

2. a • Retorno ao ensino presencial com segurança sanitária

processo, não porque tenhamos ilusões com relação ao

3. a

funcionamento da justiça institucional, uma vez que está

para toda a comunidade escolar;

4. a • Defesa da escola no campo e da educação para os

também perpassado pela luta de classes, mas para destacar a

5. a

recente nomeação de um novo ministro do STF qualificado

povos tradicionais e originários.

6. a

pelo presidente como "terrivelmente evangélico”. Ou seja,

7. a POLÍTICAS PERMANENTES: LUTAR

a agulha da justiça institucional, tende a se desviar mais um

8. a CONTRA O RACISMO E O PATRIARCADO!

pouco para o campo da direita, num momento de ampla

9. a

judicialização da política.

O governo Bolsonaro e seus apoiadores de ultra-

10. a direita têm se caracterizado pelo seu acentuado caráter
11.

O movimento feminista organizado em torno da pauta

racista, patriarcal, lgbtfóbico e de ataques aos povos

#EleNão que no ano de 2018 protagonizou importantes

12. a originários. Demonstração disso é a política do Ministério

atos de rua, está retomando o protagonismo, agora com

13. a da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, administrado

a pauta #EleNuncaMais realizou um importante ato no

14. f

e liderado pela ministra Damares Alves, defensora da família

dia 4 de dezembro. Evidentemente, é um movimento

15. f

tradicional patriarcal e o modelo monogâmico, patriarcal e

amplo, pluriclassista, onde o feminismo classista e

16. f

heteronormativo de relações sócio-afetivas.

socialista participa ainda que não seja hegemônico, com a

17. f
18. f

compreensão que sem feminismo não há socialismo, mas
AS LUTAS FEMINISTAS

também, sem socialismo não há resolução de fundo para a

19. f

O próprio presidente estimula a violência sexual

20. f

contra a mulher como ficou evidenciado na frase pronunciada

21. f

em 2019: “O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora

VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO LGBT

22. f

quer”. Durante a pandemia, e por causa do isolamento social,

A luta é urgente no Brasil, considerado um dos países

23. f

tem aumentado a violência doméstica contra a mulher.

que mais discrimina e mata pessoas LGBTs no mundo.

24. f

Não tão somente a violência física, quanto principalmente

De acordo com o relatório da Associação Internacional de

25. f

a violência emocional, provocada pelo estreitamento da

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais

26.

convivência familiar.

(ILGA), o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em

pauta feminista.

27. f

No primeiro ano da pandemia, em 2020, dois

quantidade de homicídios de pessoas LGBTs e também é o

28. f

funcionários do MSP foram exonerados depois que

líder em assassinato de pessoas trans no mundo. De acordo

29. f

assinaram uma nota técnica sobre o atendimento à saúde

com dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), a cada 19 horas,

30. f

da mulher durante a pandemia. A nota recomendava a

uma pessoa LGBT é morta no país. Segundo a Rede Trans

31. f

orientação e acesso a métodos contraceptivos, falava em

Brasil, a cada 26 horas, aproximadamente, uma pessoa trans

32. f

reduzir a gravidez não planejada e sobre a violência contra

é assassinada no país. A expectativa de vida dessas pessoas

33. f

a mulher. O documento tratava da interrupção da gravidez

é de 35 anos.

34.

seguindo a draconiana legislação brasileira, mas o presidente

Lembremos o ataque àquele projeto “Escola sem

35. f

encarou como uma proposta de legalização do aborto e disse

homofobia” que não chegou sequer a ser implementado

36. f

que pessoas de dentro do Ministério queriam derrubá-lo.

por causa da resistência que encontrou no sistema

37. f

Aliás, sobre a pauta da legalização do aborto, está no STF a

político, em algumas igrejas e grupos conservadores.

38. f

ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental)

Este projeto acabou sendo referenciado pejorativamente

39. f

442, que pretende a descriminalização do aborto até o

como “Kit Gay” pelas forças conservadoras, e utilizado
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1. a junto com a “ideologia de gênero” nas eleições de 2018

regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e

2. a pela candidatura de Bolsonaro à presidência. O resultado

orgânicos em reservas indígenas. Os povos indígenas são

3. a de negligenciar essa questão é a persistência dos níveis de

contrários a esta iniciativa que beneficia fundamentalmente

4. a violência anteriormente citados. Evidentemente, não tão

aos capitalistas interessados na exploração destas áreas.

5. a somente a educação é necessária, mas medidas de apoio

O avanço sobre estas terras faz parte da ofensiva atual do

6. a social, emprego e renda são fundamentais para garantir

capital, de exploração por desapropriação ou expropriação

7. a a inclusão e sobrevivência social.

primária, uma forma de intensificar processos permanentes

8. a

de acumulação originária do capital.

9. a LUTAS ANTIRRACISTAS
10. a

Nessa mesma trilha destacamos a controvérsia no

No ano de 2021, o presidente da Fundação Palmares,

STF sobre o denominado “Marco Temporal”. A controvérsia

Sérgio Camargo, está proibido pela Justiça de nomear ou

faz referência ao processo de demarcação das terras

12. a afastar funcionários após denúncia do Ministério Público que

indígenas resguardados pelo artigo 231 da Constituição de

13. a o acusa de perseguição político-ideológica, discriminação

1988. A questão em debate se refere à interpretação sobre as

14. f

e tratamento desrespeitoso no comando da instituição. A

terras em disputa pelos povos indígenas que só poderiam ser

15. f

decisão foi motivada por uma ação do Ministério Público

reivindicadas onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988,

16. f

do Trabalho que pedia o afastamento de Camargo por

quando foi promulgada a nova constituição. De prevalecer

17. f

denúncias de assédio moral a trabalhadores da instituição.

esta interpretação se abre a possibilidade de redução das

18. f

O Ministério Público do Trabalho ouviu 16 profissionais que

terras para serem consideradas como terras indígenas (TI)

19. f

mostram que Camargo estava tentando demitir ou impedir

que passariam a ser ocupadas pelos grileiros e/ou outras

20. f

a renovação de contratos de trabalhos de funcionários que

formas de personificações do capital.

21. f

eram de “esquerda”.

11.

Finalmente, neste terreno das lutas pela terra,

22. f

Além disso, o presidente desta fundação tem rejeitado

vale mencionar a denúncia que o MST tem realizado do

23. f

a comemoração da Consciência Negra que marca a morte

fechamento de escolas rurais. Segundo esta informação,

24. f

de Zumbi dos Palmares (líder do Quilombo dos Palmares,

entre 1997 e 2018, foram fechadas quase 80 mil escolas

25. f

ele foi um dos principais representantes da resistência negra

no campo brasileiro, sendo que a diminuição da matrícula

26.

à escravidão no Brasil), assassinado em 20 de novembro de

escolar também caiu pois em 1997 havia 7.406.217

27. f

1695. O motivo da rejeição dessa data é que, segundo ele, a

estudantes matriculados em escolas rurais; em 2018 esse

28. f

data foi apropriada pela "esquerda para propagar vitimismo

número diminuiu para 5.473.588, ainda que em forma menos

29. f

e ressentimento racial". Chegou a manifestar ainda que, em

expressiva. Tudo o qual indica que escolas pequenas são

30. f

sua gestão, a Fundação não daria "suporte algum" ao Dia

fechadas e as crianças são redistribuídas para escolas maiores

31. f

da Consciência Negra e que passaria a valorizar o dia 13

e mais distantes, num processo conhecido como nucleação.

32. f

de maio e, nas palavras dele, "o papel da Princesa Isabel na

33. f

libertação dos negros".

34.

Propostas
• Combate firme a todas as formas de opressão, como o
racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo e o

35. f

AS LUTAS DOS POVO ORIGINÁRIOS E OS

36. f

TERRITÓRIOS

37. f

O governo e os empresários do agronegócio e

38. f

mineração insistem em avançar sobre as Terras Indígenas.

39. f

Neste sentido foi encaminhado o Projeto de Lei 191/20 que

preconceito étnico;
• Combater o assédio moral, o assédio sexual e as
opressões nas escolas;
• Lutar pela legalização do aborto e por políticas de saúde
para a mulher;
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1. a • Defesa dos povos originários e dos territórios indígenas.
2. a

Lutar por políticas de saúde e educação específicas;

administrativa e as privatizações da Eletrobras e
dos Correios, além da reestatização da Petrobras e sua

3. a • Lutar e prestar ampla solidariedade aos povos originários

orientação como empresa a serviço do povo. Também é

4. a

fundamental a defesa do SUS público, estatal e gratuito.

na luta contra o Marco Temporal.

5. a

Na educação enfatizamos, o retorno às aulas

6. a PLANO DE LUTAS E ESTRUTURA

presenciais com medidas de proteção de biossegurança,

7. a

As lutas devem privilegiar a derrubada do governo

a luta salarial e por condições dignas de trabalho, o

8. a Bolsonaro/Mourão, a construção de uma greve geral

enfrentamento ao projeto educacional conservador-

9. a apontando para uma saída democrática avançada, isto é,

autoritário em todas suas formas. junto com a defesa da

10. a uma saída que tenha como meta enfrentar os principais

Escola Popular como projeto da classe trabalhadora para

11.

o enfrentamento ao projeto de Escola do Capital.

problemas da classe trabalhadora, dos segmentos

12. a populares e das camadas médias, com uma perspectiva

Enfrentar o agronegócio e sua política de genocídio

13. a de ruptura com as políticas neoliberais, o capitalismo

dos povos tradicionais e originários. Defender as

14. f

e imperialismo. Uma democracia no sentido forte da

demarcações das terras indígenas e lutar contra o Marco

15. f

expressão, que coloque no centro da cena política a classe

Temporal. Enfrentar as políticas de desmatamento da

16. f

trabalhadora, sua organização política e consciência

Amazônia e das florestas e pela reforma agrária popular.

17. f

social, isto é, o Poder Popular. No cenário eleitoral que

Não menos importantes são as lutas em torno

18. f

se desenha, caso sejam respeitadas as regras institucionais

da pauta de enfrentamento ao racismo e as lutas

19. f

pelas forças bolsonaristas, é fundamental a preservação da

antipatriarcais do movimento feminista e LGBT. Numa

20. f

independência de classe do movimento dos trabalhadores.

categoría de ampla maioria constituídas por mulheres

21. f

Não se trata de defender uma suposta neutralidade,

defendemos a luta pela legalização do aborto seguro e

22. f

impossível numa sociedade atravessada pela luta de

gratuito e por políticas de saúde específicas voltadas para

23. f

classes, mas de estabelecer as devidas mediações entre

as mulheres.

24. f

os partidos, as instâncias institucionais burguesas e os

25. f

movimentos populares e sindicais. Por esta elemental

• Fora Bolsonario/Mourão!;

26.

razão, se faz necessária a construção de um Enclat,

• Apontar para a construção de uma greve geral para

27. f

com anterioridade ao possível pleito eleitoral, que faça

28. f

uma síntese da atual etapa histórica de luta da classe

• Construir um Enclat;

29. f

trabalhadora, levante uma plataforma reivindicativa e um

• Fortalecer e capilarizar o FONASEFE;

30. f

programa de soluções para enfrentar a crise geral que está

• Vacina no braço e comida no prato!;

31. f

estabelecida. Também, nesta direção da unidade sindical

• Campanha política contra a fome, a carestia e o

32. f

e popular, entendemos importante dar continuidade num

33. f

nível superior, às experiências unitárias setoriais realizadas

34.

nestes últimos tempos tais como o Encontro Nacional

35. f

dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público e a

• Aprofundar a luta contra a reforma administrativa;

36. f

Plenária Nacional em defesa da Educação Pública.

• Defesa e ampliação das liberdades e direitos

Propostas

derrubar o governo genocida!;

desemprego;
• Revogação da EC 95, as contrarreformas trabalhista e
previdenciária;

37. f

No campo da defesa dos serviços públicos e das

38. f

empresas estatais, continuar com a luta contra a PEC

• Defesa do SUS público, estatal e gratuito;

39. f

da reforma

• Reposição das perdas salariais;
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1. a • Reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do

Aline Simão Barroso Torres - APP-SINDICATO/PR

2. a

Angela Da Silva Moreira - APP-SINDICATO/PR

magistério;

3. a • Valorização salarial de todos os profissionais da

Cleonir Folletto Telch - APP-SINDICATO/PR

4. a

Rejane Maria Savegnago - APP-SINDICATO/PR

educação;

5. a • Realização de concursos públicos e estruturação da

Karoline Bueno - APP-SINDICATO/PR

6. a

Maria Sandra Cardoso de Oliveira - APP-SINDICATO/PR

carreira profissional;

7. a • Lutar pela melhoria das condições de trabalho dos

Miriam De Oliveira Almeida de Deus - APP-SINDICATO/

8. a

PR 24 - Amauri Arrighi - APEOESP

profissionais da educação;

9. a • Retomada das aulas presenciais com regras de

Paulo Thadeu Franco das Neves - Sinter/RR

10. a

Valdemar Júnior - Sinter/RR

11.
12. a

biossegurança;
• Política de assistência escolar (transporte, merenda,
textos e cadernos, uniforme escolar, etc.);

Catarina Janira - Sinter/RR
João Victor Nunes Leite - SINTEP/MT

13. a • Orçamento público para a educação pública;

Clever Vasconcelos Amorim - Sind-UTE/MG

14. f

• 10% do PIB exclusivamente para a educação pública;

Gabriel Pereira da Rosa - Sind-UTE/MG

15. f

• Lutar pela escola pública e popular;

Lívia Oliveira Vasconcelos - Sind-UTE/MG

16. f

• Defender as demarcações das terras indígenas e lutar

Luís Fernando de Barros Costa - Sind-UTE/MG

17. f

contra o Marco Temporal;

Luís Filipe dos Santos - Sind-UTE/MG

18. f

• Pela reforma agrária popular e em defesa da agroecologia;

Mário Sérgio Coutinho de Matos - Sind-UTE/MG

19. f

• Contra o racismo, sexismo, LGBTfobia e capacitismo;

Osvaldo Teodoro dos Santos Filho - Sind-UTE/MG

20. f

• Lutar pela legalização do aborto e por políticas públicas

Saulo Fernandes Oliveira Araújo - Sind-UTE/MG

21. f

de saúde para a mulher.

22. f

Sebastião Aparecido Domingues Júnior - Sind-UTE/MG
Thomas Carvalho Ribeiro - Sind-UTE/MG

23. f

ASSINAM ESTE CONJUNTO DE RESOLUÇÕES

Tuani Guimarães de Ávila Augusto - Sind-UTE/MG

24. f

Carlos Henrique Pimentel - APP-SINDICATO/PR

Jéssica Adriele de Freitas Lima - Sind-UTE/MG

25. f

Danielli Ovsiany Becker - APP-SINDICATO/PR

Pablo Barros Dias - Sind-UTE/MG

26.

David Rejes Rangel - APP-SINDICATO/PR

27. f

Diego Jilson Lemes Valdez - APP-SINDICATO/PR

28. f

Elton Pedroso Correa - APP-SINDICATO/PR

29. f

Gabriel Vidal Simois Pozza - APP-SINDICATO/PR

30. f

Juliana Lyra Boretti - APP-SINDICATO/PR

31. f

Louise Akemi Souza - APP-SINDICATO/PR

32. f

Marina Costa Schulmaister - APP-SINDICATO/PR 10

33. f

Mirian Mayumi Takahashi - APP-SINDICATO/PR

34.

Paulo Rosa - APP-SINDICATO/PR

35. f

Pedro Gabriel Gubert Teo - APP-SINDICATO/PR

36. f

Ranildo de Lima Ferreira - APP-SINDICATO/PR

37. f

Regis Clemente da Costa - APP-SINDICATO/PR

38. f

Tábata Melise Gomes - APP-SINDICATO/PR

39. f

Giovana Paola Brunatto Pilletti - SISMAR/PR
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RESOLUÇÕES MUDA CNTE

1. a
2. a
3. a

4. a Assinado por Trabalhadores e Trabalhadoras de

diversos parlamentares e do movimento Black Lives Matter

5. a Educação Pública que atuam em inúmeros sindicatos

– forçou o establishment do Partido Democrata a adotar um

6. a de Educação pública em todos os cantos do Brasil!

discurso de inclusão de minorias e uma política econômica

7. a

com traços neo-keynesianos.

8. a INTERNACIONAL

As Resistências não pararam

9. a

Uma catástrofe se abate sobre o mundo

10. a

1- A humanidade sobrevive há mais de um ano e meio

várias partes do mundo – na África (Sudão, Argélia e

sob os efeitos de uma enorme catástrofe sanitária com raiz

Líbia contra regimes ditatoriais), no Oriente Médio (como

12. a nos desequilíbrios ecológicos provocados pelo capitalismo.

Líbano, Iraque e Irã), na América Central e do Sul (Porto

13. a O coronavírus faz convergir e agudizar, num mesmo

Rico, Honduras, Costa Rica, Panamá, Haiti, Equador, Chile,

14. f

momento histórico, múltiplas crises que já se desenvolviam:

Colômbia e Bolívia), mas também em países asiáticos como

15. f

a crise ecológica, a crise econômica de um neoliberalismo

Indonésia e Cazaquistão. Já entre 2020 e 2021, três regiões se

16. f

que ainda não havia se recuperado do baque de 2008, a crise

destacam no mapa mundi das resistências: Leste da Europa

17. f

política da burguesia internacional – dividida entre o projetos

(Polônia e Belarus), Ásia (Myanmar, Tailândia e Índia) e

18. f

de direita neoliberal clássica e o novo projeto neofascista em

América Latina. Além das mobilizações internacionais da

19. f

ascensão. E a luta geopolítica pela hegemonia no sistema

luta feminista e da juventude pelo clima.

20. f

entre o agora “velho” imperialismo estadunidense e novas

5- O alastramento do coronavírus não impediu que,

21. f

potências, seja global, como a China, sejam regionais, como

em plena pandemia, explodisse nos Estados Unidos de

22. f

a Rússia. É como se acelerasse o relógio da História, abrindo

Trump a rebelião antirracista mais maciça e radicalizada

23. f

uma situação nova, substancialmente diferente daquele

desde os anos 60. A força do Black Lives Matter, apoiado

24. f

mundo desenhado no início dos anos 90 do século XX.

por amplos setores da juventude trabalhadora e estudantil

11.

4- O ano de 2019 assistiu a revoltas massivas em

2- Apesar de todas as conferências e acordos

branca, ecoou em protestos contra o racismo e a violência

26.

internacionais, a devastação das condições de vida na Terra

policial em todo o mundo e foi decisivo para a grande

27. f

segue em curso. A alteração profunda do clima do planeta,

mobilização eleitoral que tirou Trump da Casa Branca em

28. f

a redução acelerada da biodiversidade, o desmatamento,

novembro.

29. f

o envenenamento do ar, da água e da terra, a sobrepesca,

Vizinhança em ebulição

30. f

as monoculturas transgênicas, continuam a avançar. Resta

6- Em nosso subcontinente, as grandes lutas vividas

31. f

muito pouco tempo para evitar transformações irreversíveis.

nos últimos três anos se expressaram em vitórias eleitorais

32. f

A corrida dos capitalistas por lucros máximos a curto prazo

e em novos enfrentamentos. A eleição de AMLO, no

33. f

continua a se impor sobre os interesses da vida.

México.No Chile, o levante de outubro-novembro de

25. f

3- Nesse contexto turbulento, a derrota eleitoral de

2019, liderado por mulheres organizadas, alcançou uma

35. f

Donald Trump foi um sério revés para o projeto da ultra-

vitória histórica no plebiscito da nova Constituição. Os

36. f

direita em todo o mundo, embora não elimine a tendência

camponeses e trabalhadores bolivianos resistiram duramente

37. f

ao desenvolvimento desta extrema-direita. O ressurgimento

a um golpe de direita e devolveram o poder ao MAS. No

38. f

da esquerda organizada norte-americana – em especial em

Peru, grandes mobilizações de jovens contra o atual sistema

39. f

torno da pré-candidatura de Bernie Sanders, da eleição de

político obtiveram a saída de um governante golpista. Na

34.
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1. a Argentina, depois de anos de luta, as mulheres conquistaram

Contudo, nos últimos meses, mobilizações de rua

2. a o aborto legal. A sofrida Colômbia despertou em abril

em protesto contra o governo Bolsonaro significaram uma

3. a num movimento amplo de “paro nacional” que une pela

inflexão positiva na conjuntura que aponta um caminho para

4. a primeira vez setores urbanos, camponeses e movimentos

os trabalhadores. Os atos realizados conseguiram reunir

5. a indígenas contra o governo direitista de Duque, que reage

milhares de pessoas nas ruas contra o governo e sua política

6. a com repressão assassina. Como contratendência, a direita

genocida de gestão da pandemia e reacionária de retirada

7. a liberal teve vitórias no Uruguai e Equador.

de direitos dos trabalhadores.

8. a

O imperialismo Estadunidense considera a América

O sucesso dessas jornadas da campanha Fora

9. a Latina e o Caribe seu quintal e continua hostilizando os

Bolsonaro só foi possível pela unidade entre os diversos

10. a governos e povos que não estão diretamente alinhados a sua

movimentos, sindicatos, centrais sindicais e partidos que

11.

organizaram e impulsionaram o movimento como as

política e promove processos contrarrevolucionários com

12. a mecanismos de guerra híbrida e outros Ataques.

frentes Povo sem Medo e Frente Brasil Popular além dos

13. a

sindicatos e partidos como PT, PSOL, PC do B, PCB, UP

14. f

TEMA CONJUNTURA

entre outros. As diferenças entre as diversas organizações

15. f

UNIDADE PARA DERROTAR BOLSONARO!

e movimentos não foram anuladas pela unidade, mas

16. f

A conjuntura política brasileira segue marcada por

foram corretamente secundarizadas no momento diante

17. f

imensos retrocessos sociais e políticos. A situação da maioria

18. f

da população trabalhadora se agrava com o aumento da

A cada dia de Bolsonaro no governo se agrava a

19. f

inflação e a carestia de preços que amplia a fome e leva quase

miséria do povo brasileiro; se desmontam os serviços

20. f

1/3 de brasileiros a viverem em situação de insegurança

públicos essenciais na manutenção da segurança social

21. f

alimentar. Cerca de 15 milhões de desempregados não

da população; se dilapida o patrimônio público com as

22. f

encontram perspectiva de melhoria nas suas condições de

privatizações; são assassinadas mais mulheres, negros,

23. f

vida. A política genocida em relação a pandemia já ceifou

LGBTQIA+ e demais pessoas oprimidas; se incendeiam

24. f

quase 600 mil vidas no país.

as nossas matas em favor do agronegócio, em suma, se

25. f

da prioridade em derrotar Bolsonaro.

Não obstante essa tragédia, a redução da

agravam as causas da já brutal desigualdade e crise que

26.

popularidade do governo Bolsonaro não significa o avanço

assola nosso país. Por tudo isso, a unidade para derrotar

27. f

do processo de impeachment no Congresso Nacional. A

o quanto antes Bolsonaro é uma necessidade histórica da

28. f

parcela majoritária da burguesia mantém o apoio a agenda

nossa classe.

29. f

Bolsonaro/Guedes de ataques aos trabalhadores e direitos

A CNTE por sua trajetória e representatividade,

30. f

sociais. Empresas estratégicas, como a Eletrobrás e os

cumpre um papel importante na resistência aos ataques do

31. f

Correios, são privatizadas. O ataque aos serviços públicos

governo e em defesa dos serviços públicos e dos direitos

32. f

e aos servidores avança com a PEC 32 da contrarreforma

sociais conquistados pelos trabalhadores. Com todas as

33. f

administrativa. O asfixiamento do orçamento social

dificuldades impostas pela pandemia e o trabalho remoto,

34.

permanece com a manutenção do teto de gastos. Verifica-

o apoio da CNTE na campanha Fora Bolsonaro foi muito

35. f

se desmatamento recorde no Brasil para abrir espaço para

importante assim como na luta contra a PEC 32 e sua

36. f

o agronegócio com seus efeitos nefastos para o meio

proposta de desmantelamento dos serviços públicos e da

37. f

ambiente. Em suma, a resistência e defesa em relação aos

carreira dos servidores. Portanto, segue sendo fundamental

38. f

ataques do governo continua a ser a tônica da conjuntura

que a CNTE continue impulsionando em todos os espaços

39. f

e tarefa central dos trabalhadores.

nos quais participa a defesa da mais ampla unidade de ação
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1. a contra o governo Bolsonaro e a constituição de uma frente

principalmente nos períodos de maior desemprego,o

2. a única entre as organizações dos trabalhadores em torno de

processo de desindustrialização e reprimarização

3. a seus interesses classistas.

da economia brasileira, as privatizações realizadas,

4. a

Não obstante as constantes crises política-

principalmente na década de 1990 e os avanços

5. a institucionais e a perda de popularidade de Bolsonaro,

tecnológicos e científicos na lógica do lucro rápido,além

6. a subestimar o peso do movimento reacionário e neofascista

das disputas ideológicas dos círculos neoliberais e da

7. a que levou o bolsonarismo à presidência da República é

mídia que advogam o predomínio do individualismo e da

8. a um grave erro. A conjuntura desfavorável aberta com o

“colaboração” do trabalhador com o patrão, entre outras

9. a desgaste do governo Dilma, a Lava-Jato, as mobilizações

variáveis, já desafiavam o movimento sindical, popular

10. a dos verde-amarelos, o golpe de 2016 e que se consolidou

e a esquerda.

11.

com a eleição do Bolsonaro, só pode ser revertida com

Os impactos dessas medidas trouxeram ainda

12. a a pressão dos trabalhadores e movimentos sociais nas

mais dificuldades de organização e mobilização da classe

13. a ruas. Bolsonaro não será derrotado apenas pelo processo

trabalhadora, nos diversos setores, ainda que com nuances

14. f

eleitoral que inclusive já procura deslegitimar. Cada dia do

e diferenças, a depender do ramo e do tipo de atividade

15. f

neofascismo no governo significa mais desastres sociais e

econômica. Não há mais o mundo do trabalho fordista que

16. f

ambientais além de riscos graves às liberdades democráticas

concentrava grande quantidade de pessoas em torno de uma

17. f

tão duramente conquistadas.

esteira, com uma estrutura hierárquica sobre uma massa de

18. f

Somente a unidade dos trabalhadores pode por fim

19. f

a essas ameaças e virar essa triste página da nossa história.

20. f

Nada é mais importante. Unidade pelo Fora Bolsonaro!

21. f

trabalhadores e que permitia um grau de interdependência
e sentimento de pertencimento de classe.
Outro processo intenso que impacta a organização
é o processo de informalização da economia que exclui

22. f

DESAFIOS DO MOVIMENTO SINDICAL

milhões de mulheres e homens do mercado formal de

23. f

A aprovação, no governo Temer, da reforma

trabalho, dos direitos trabalhistas e sociais e do direito

24. f

trabalhista e da terceirização irrestrita tenta estabelecer

e acesso ao movimento sindical. Nesse aspecto, a

25. f

a estrutura jurídica do trabalho desregulamentado,

disposição de Bolsonaro, em generalizar o “emprego que

26.

precarizado, fragmentado e desprotegido que já vinha

beira a informalidade”, deve ser encarada como parte do

27. f

sendo implantando, desde a década de 1990, pela chamada

desprezo e ódio que ele nutre pela organização da classe

28. f

reestruturação produtiva neoliberal. Desse ponto de vista,

trabalhadora.

29. f

a reforma trabalhista é a estrutura jurídica que permite ao

Esses e outros processos objetivos adotados pelo

30. f

capital, coordenado pelo setor financeiro, reduzir o preço da

capital foram responsáveis pela fragmentação, divisão

31. f

força de trabalho através da desregulamentação do Estado

e enfraquecimento do movimento sindical nas últimas

32. f

e da tentativa de estrangulamento da organização sindical e

décadas. Processos que alteraram a materialidade do

33. f

política da classe trabalhadora, aumentando os mecanismos

trabalho, mas também a subjetividade, impactando o

34.

patronais para impedir ou dificultar a organização por

sentimento de pertencimento de classe necessário à

35. f

local de trabalho.

organização coletiva.

36. f

A substituição do Fordismo, como modelo

Com a chegada do PT à presidência da república

37. f

organizador da produção e da contratação da força de

tivemos, também, um processo de fragmentação política

38. f

trabalho, o avanço das terceirizações e outras formas de

no modelo de sindicalismo gestado nas lutas operárias de

39. f

precarização, a informalização do mercado de trabalho,

1970/80.A CUT perdeu parte da capacidade de aglutinar
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1. a diversos setores da esquerda sindical porque passou a atuar

ataque. A burguesia com o seu projeto estratégico,

2. a como braço dos governos petistas com a gestão, por parte

de mercantilização da educação, precarização do

3. a de sua camada dirigente, em fundos de pensão ou conselho

trabalho docente e destruição dos sindicatos avançou,

4. a de estatais, fenômeno que explica, inclusive, o surgimento

sobretudo após a Conferência Mundial de Educação para

5. a de centrais sindicais combativas como CSP-Conlutas e

Todos/1990 na Tailândia. Com a eleição de Bolsonaro,

6. a Intersindical e outras iniciativas políticas que contribuem

há o risco de total destruição da educação pública-estatal

7. a com o debate sobre a reorganização da classe (Fórum por

tanto pelo projeto ultraliberal quanto pelo crescimento

8. a direitos, Enclat e etc.).

da ultradireita.

9. a

A despeito da tradição crítica sobre a estrutura

Os programas de educação das gestões petistas

10. a sindical, que nos formou, não se pode vacilar na

ampliaram o acesso com o PROUNI, Política de Cotas,

11.

compreensão dos objetivos da direita com a tentativa de

Ciência sem Fronteiras, expansão das Universidades e

12. a acabar com o imposto sindical e outras medidas visando

Institutos Federais, mas, contraditoriamente, ampliaram

13. a o desmonte do sindicalismo, da legislação trabalhista,

a transferência de recursos públicos para a iniciativa

14. f

da Justiça do Trabalho e outros instrumentos públicos

privada. Ao fim dos seus mandatos, os investimentos na

15. f

de regulação.

educação pública-estatal estavam bem longe dos 10%

16. f

Assim, um dos desafios práticos do movimento

17. f

é garantir um princípio basilar: a assembleia dos

Já o golpista Temer aprovou a EC 95/16 que

18. f

trabalhadores é a instância para estabelecer as formas de

limitou, por 20 anos, os investimentos sociais e a Reforma

19. f

organização e de financiamento das nossas entidades.A

Trabalhista que aprovou a terceirização da atividade

20. f

organização e seu financiamento não são questões

fim que na educação contribuirá com a precarização do

21. f

individuais. Os trabalhadores e as trabalhadoras devem

emprego, além do desemprego de milhares de docentes.

22. f

decidir coletivamente, em assembleias, como as entidades

Temer também aprofundou a Reforma do Ensino

23. f

serão organizadas e financiadas.

do PIB previstos no PNE.

Médio com a aprovação da BNCC que possibilita a

24. f

Uma questão fundamental é o resgate cotidiano de

privatização de 40% do EM regular e até 90% na EJA,

25. f

formação e politização das classes trabalhadoras a fim de

ampliando a EAD e criando Itinerários formativos

26.

restabelecer um sindicalismo militante, com capacidade

terceirizados, suprimindo disciplinas com o objetivo

27. f

de agregar novos atores numa perspectiva de classe.

de reduzir custos, empobrecer o saber e dificultar o

28. f

pensamento crítico como, por exemplo, a exclusão de

29. f

EDUCACIONAL

Filosofia e Sociologia para atender setores reacionários

30. f

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

como o movimento “escola sem partido”.

31. f

RESISTEM À TENTATIVA BOLSONARISTA DE

As novas tecnologias, que poderiam ser

32. f

DESTRUIÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTATAL

aproveitadas para facilitar a aprendizagem, têm sido um

33. f
34.
35. f
36. f

nicho de lucros para o mercado educacional.
Mulheres, Tamoios, mulatos/ Eu quero um país

Bolsonaro acelerou os ataques. Entregou o MEC

que não está no retrato...

a seguidores do pseudo-filósofo, Olavo de Carvalho,

Samba enredo da Mangueira

37. f

e já em maio bloqueou 30% das verbas destinadas às
Universidades e Institutos Federais e, agora, com o

38. f

Todos os governos, ideologicamente vinculados

39. f

ao neoliberalismo, têm colocado a educação sob

Programa “Future-se” quer entregar totalmente as
universidades públicas para o setor privado.
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1. a

A Educação Básica passa por ataques brutais e

pública em todos os níveis, avançando em mecanismos

2. a aprofundamento da privatização. Bolsonaro acelera a

cada vez mais agressivos de privatização, precarização e

3. a desvinculação de verbas constitucionais visando extingui-

mercantilização do direito à educação, cobram da CNTE

4. a las e, independentemente de críticas que possamos ter, após

uma política permanente de unificação de calendários de

5. a cinco anos, há um total descaso com as metas previstas

luta e campanhas políticas para evitar que a atomização

6. a no PNE e risco iminente de que não tenhamos nenhum

das lutas levem nossas pautas a derrotas.

7. a financiamento público com o fim do FUNDEB, em 2020

Os últimos dois anos, marcados pela pandemia e os

8. a , que garante livros e materiais didáticos, transporte

ataques do MEC e dos governos estaduais e municipais

9. a escolar, construção e manutenção de creches, pagamento

aos direitos educacionais da juventude trabalhadora e aos

10. a e formação continuada de professores. As prioridades de

direitos e carreiras das trabalhadoras e trabalhadores em

11.

Bolsonaro e Weintraub se limitam à educação domiciliar

educação são a expressão máxima de como é necessário

12. a e ao grande investimento na militarização de escolas

que a próxima direção da CNTE encare de forma corajosa

13. a demonstrando o caráter autoritário e privatista que

esse desafio de ter pluralidade política para aumentar

14. f

pretendem tratar a educação básica. Precisamos fazer a

sua capacidade de construir a unidade necessária para

15. f

defesa da escola pública, laica estatal e gratuita,e propor

enfrentar os retrocessos que unifica a classe dominante

16. f

que esteja direcionada fundamentalmente para os interesses

no país para garantir cada vez mais recursos para o

17. f

do povo trabalhador numa perspectiva emancipatoria da

capital financeiro e os setores empresariais que querem

18. f

classe Trabalhadora.

há décadas se apropriar dos insuficientes recursos públicos

19. f

da educação pública.

20. f

BALANÇO

21. f

O último congresso de nossa Confederação, a partir

e trabalhadores da educação contra as reformas da

22. f

de uma construção unitárias das diversas forças políticas

previdência e administrativa dos governos estaduais e

23. f

que atuam na CNTE, aprovou uma resolução de plano de

municipais, ao serem apoiadas de forma insuficiente

24. f

lutas que cumpriu um papel fundamental na luta que há

pela atual direção da confederação, via de regra foram

25. f

época impediu a aprovação da Reforma da Previd6encia

derrotadas devido ao seu isolamento e invisibilidade. Não

26.

do golpista Temer ao ter tido a capacidade de unificar o

negamos o papel importante que a CNTE teve na armação

27. f

conjunto dos movimentos sindical e popular na construção

técnica e científica de suas entidades com os estudos que

28. f

da Greve Geral de 2017.

embasaram nossa luta contra a retomada das atividades

As greves pela vida, as lutas das trabalhadoras

29. f

Esse foi um exemplo categórico do papel que

presenciais nas escolas durante a pandemia, mas faltou

30. f

a CNTE pode cumprir na luta de classes no país e da

ousadia da direção no sentido de articular nacionalmente

31. f

necessária incorporação das forças políticas que tem

os enfrentamentos que realizamos em nossos estados

32. f

intervenção em nossa confederação na sua direção para

e municípios e que em sua maioria não tiveram força

33. f

que tenhamos capacidade de construir sínteses que

suficiente para impedir a política irresponsável dos

34.

conectem o conjunto das trabalhadoras e trabalhadores em

governadores e prefeitos, que ameaçaram nossas vidas

35. f

educação com os desafios que a luta de classes nos impõe.

e da juventude trabalhadora.

36. f

A realidade que as trabalhadoras e trabalhadores

A luta em defesa do FUNDEB, uma luta vitoriosa

37. f

em educação têm enfrentado em todo o país com a

em que nossa confederação cumpriu um papel importante,

38. f

imposição por parte dos governos das três esferas de

também foi um exemplo de como podemos avançar

39. f

uma agenda de retrocessos, que ameaçam a educação

nacionalmente, pois, apesar da derrota do plano de
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1. a Bolsonaro de atacar o FUNDEB e beneficiar os setores

bandeira estratégica da CNTE

2. a privados que estavam de olho nos recursos do fundo, o fato

Para combater o machismo e suas consequências

3. a é que o envolvimento do conjunto das bases da educação

é preciso derrubar Bolsonaro e todos os governos que

4. a pública dirigidos pela confederação foi limitado e a

aplicam o ajustefFiscal!

5. a direção teve pouca capacidade para envolver a categoria

O Brasil é o quinto país no mundo entre os que

6. a numa campanha política que fosse além dos tuitaços.

contam com alto índice de violência contra as mulheres.

7. a

Outro tema importante que não podemos deixar de

A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. O governo

8. a expressar no balanço se refere à necessidade de reafirmar

Bolsonaro é retrocesso no combate a violência contra as

9. a a independência e autonomia das posições da CNTE em

mulheres. Machista e misógino, o presidente é o exemplo

10. a relação aos governos do chamado “campo progressista”.

perfeito do que é preciso ser combatido. Nos últimos

11.

Essa discussão assume uma relevância particular diante

20 anos, os governos vêm dividindo os profissionais

12. a da possibilidade real da eleição de um novo governo Lula

da Educação através da precarização, meritocracia,

13. a em 2022, mas também sobre as lutas que as trabalhadoras

desmoralização e assédio moral. Estas ações têm também

14. f

e trabalhadores em educação travaram ao longo dos

um corte de gênero, uma vez que, ideologicamente, as

15. f

últimos anos com os governos de Rui Costa (BA), Flavio

profissões ligadas à Educação são

16. f

Dino (MA), Wellington Costa (PI), para ficar em alguns

historicamente concebidas como tarefas femininas,

17. f

poucos exemplos, nas quais os debates nas instâncias de

como extensão do lar, e a escola como local onde se

18. f

nossa confederação sempre desembocaram para defesas

deixam crianças e jovens para que alguém cuide enquanto

19. f

envergonhadas destes governos que tentaram minimizar o

pais e mães trabalham. Cabe lembrar que, na Educação,

20. f

conteúdo regressivo das reformas e ataques que os mesmos

cerca de 80% dos profissionais são mulheres. Estes

21. f

promoveram contra nossa categoria e que exigiam uma

elementos, de cunho ideológico, se concretizam através

22. f

oposição coerente por parte da direção da CNTE.

de baixos salários, desmoralização e desvalorização

23. f

das/ os profissionais, péssimas condições de trabalho,

24. f

POLÍTICAS PERMANENTES

jornadas extensas, combinadas às duplas e triplas jornadas

25. f

Os debates sobre os setores oprimidos devem ser

impostas às trabalhadoras da Educação.

26.

feitos no chão da escola, a partir dos nomes que têm.

Os governos vêm tirando o direito das profissionais

27. f

Defendemos que Machismo, Homofobia, Xenofobia,

cuidarem de sua saúde, com políticas de restrição

28. f

Racismo sejam tratados por estes nomes pelos profissionais

às licenças e faltas médicas e acompanhamento de

29. f

e usuários da Educação. Tratar estas questões como

seus familiares para tratamento, inclusive licenças

30. f

bullying apenas reforça a carga opressora, sem combatê-la.

maternidades.

31. f

Por isso, consideramos um verdadeiro desastre a omissão

PLANO DE LUTAS

32. f

dos debates de gênero em praticamente todos os Planos

Os impactos da pandemia da COVID 19 ainda se

33. f

de Educação assim como temos que ser consequentes no

fazem sentir em todos os terrenos da vida social no país.

34.

enfrentamento contra o os projetos que tentam suprimir

A gestão genocida do governo Bolsonaro combinada à

35. f

o debate de ideias e a pluralidade nas escolas. Defender

insuficiência das medidas adotadas pela ampla maioria dos

36. f

as cotas contra qualquer tipo de retrocesso que a direita

governos estaduais e municipais, traz para a realidade social

37. f

e a extrema direita queiram propor.

de amplas camadas da população brasileira um cenário

38. f

É preciso combater as opressões nos espaços

catástrófico com o desemprego e subemprego recordes e

39. f

escolares, desde as séries iniciais. Esta deve ser uma

números assustadores com o aumento da miséria e extrema
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1. a pobreza, que assumem contornos ainda mais tristes com a

• Em defesa da estabilidade dos servidores públicos.

2. a alta da inflação.

• Autonomia para a comunidade construir seus projetos

3. a

Apesar deste cenário catastrófico, que coloca na

políticos pedagógicos.

4. a ordem do dia a necessidade de fortalecimento dos serviços

• Fim das avaliações externas.

5. a públicos para garantir aos trabalhadores e trabalhadoras o

• Fora as Fundações e Instituições empresariais – Fim

6. a acesso a direitos sociais, o governo Bolsonaro e os governos

das parcerias privadas na gestão escolar e no projeto

7. a estaduais e municipais têm se aproveitado das dificuldades

curricular.

8. a impostas pela pandemia para a organização e mobilização
9. a de nossa classe para aprofundar a agenda ultraliberal do

• Campanha massiva contra: BNCC - Reforma do Ensino
Médio e Militarização das Escolas

10. a capital financeiro e, assim, avançar no desmonte dos serviços

• Não ao projeto Escola sem Partido.

11.

• Não às demissões e ao desemprego. Redução da

públicos com o corte de verbas e investimentos.

12. a

Esse ataque aos serviços públicos se expressou de

13. a forma dramática na educação com o completo abandono

jornada sem redução salário. Extensão do seguro
desemprego para um ano.

14. f

por parte do MEC de qualquer política ou orientação para

• Não pagamento da Dívida Pública.

15. f

responder ao desafio de garantir aos estudantes o direito à

• Plano geral de obras públicas para construção de

16. f

educação em meio à pandemia, por um lado, e, por outro, os

17. f

cortes de verbas e as tentativas de ataque ao FUNDEB para

• Trabalho igual, direito igual.

18. f

garantir que setores privados tivessem acesso aos recursos

• Combater todas as formas de precarização na Educação.

19. f

que devem ser investidos integralmente na educação pública.

• Piso do Dieese por 20h/a.

20. f

Neste sentido, cabe ao Congresso da CNTE

21. f

aprovar um plano de lutas que responda aos ataques do

22. f

governo Bolsonaro. A CNTE tem que organizar uma

23. f

ampla campanha nacional que envolva e mobilize o

24. f

movimento sindical, social e popular para exigir e derrotar

25. f

todas as reformas que atacaram profundamente os direitos

26.

da população trabalhadora.

15% do PIB.
• Verbas públicas somente para as escolas públicasestatais.
• Conselhos de educação sem presença de governos e
seus representantes.
• Fim das avaliações externas.

EIXOS DE MOBILIZAÇÃO

28. f
30. f

• 10% do já para a Educação pública-estatal! Rumo aos

• Conselhos de escola democraticamente eleitos.

27. f
29. f

moradia popular, hospitais, creches e escolas.

• Contemplar na pauta da campanha salarial temas das

• Construir a Greve Geral! Por emprego e salário contra

lutas das mulheres.
• Lutar pela descriminalização e legalização do aborto.

a retirada de direitos.

31. f

• Contra a PEC 32

• Criar dia de luta por creche.

32. f

• Reposição e Reajuste Salarial para todos os

• Incentivar a implementação das secretarias de mulheres

33. f
34.

Trabalhadores da Educação.

nos sindicatos

• Por um Plano de Cargos e Salários que atenda às

35. f

reivindicações da categoria com aplicação da jornada

36. f

do piso – 1/3 – rumo a 50% e salário médio equivalente

37. f

aos profissionais com escolarização semelhante.

38. f

• Infraestrutura - quadra poliesportiva, laboratório, sala

39. f

de informática, sala de áudio visual etc.
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• Ampliação da licença maternidade de seis meses para
todas as mulheres.
• Basta de genocídio à população negra. Desmilitarização
da PM.
• Direito à alteração dos nomes civis para os nomes sociais
em documentos oficiais a travestis e transexuais.
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1. a • Criminalização da homofobia.

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no

2. a • Em defesa da Palestina Livre e soberana.

Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação,

3. a • Fora Bolsonaro

com mandato de 2 (DOIS) anos

4. a
5. a
6. a
7. a
8. a

REFORMA DO ESTATUTO
ALTERAR O ARTIGO 11
Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunir-se-á
trienalmente, em data e local determinados no

9. a Congresso anterior, sob a presidência da CNTE.
10. a
PELA SEGUINTE REDAÇÃO:
11.

Art. 11 - O Congresso Nacional ordinário reunirse

12. a á BIENALMENTE, em data e local determinados no
13. a Congresso anterior, sob a presidência da CNTE.
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
34.
35. f
36. f
37. f
38. f
39. f

SUPRIMIR O ITEM A DO ARTIGO 13
Art. 13 - São delegados ao Congresso Nacional da
CNTE:
a) com exceção dos suplentes, os membros da
Diretoria Executiva da CNTE, como delegados natos;
O ITEM F SAIRÁ DO ARTIGO 22 E SERÁ
INCLUÍDO NO CAPÍTULO III, Art. 9° ITEM a) Congresso
Nacional
Art. 22 - Ao Conselho Nacional de Entidades
compete:
f) aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de
entidades por deliberação de no mínimo 2/3 de seus
membros;
ALTERAR O ARTIGO 24
Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria
Executiva é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem
reeleitos.
PELA SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria
Executiva é de 2 (DOIS) anos, podendo seus membros
serem reeleitos, NO MÁXIMO UMA VEZ.
ALTERAR O ARTIGO 49
Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no
Congresso Nacional dos trabalhadores em Educação, com
mandato de 3 (três) anos
PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

ALTERAR O ARTIGO 50
Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em
chapa completa, por votação direta, pelos delegados
presentes à plenária do Congresso. Parágrafo Único - A
regulamentação do critério da proporcionalidade será
elaborada pelo CNE e submetida ao Congresso Nacional
e constará do Regimento Eleitoral previsto no artigo 52.
PELA SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em
chapa completa, por votação direta, pelos delegados
presentes à plenária do Congresso. Parágrafo Único
- A regulamentação do critério da proporcionalidade
será elaborada pelo CNE e submetida ao Congresso
Nacional e constará do Regimento Eleitoral, previsto
no artigo 52, DEVENDO CONSTAR QUE O CRITÉRIO
DA PROPORCIONALIDADE RESPEITARÁ A
PROPORCIONALIDADE DIRETA E QUALIFICADA
ENTRE AS CHAPAS.
ASSINAM ESTE CONJUNTO DE RESOLUÇÕES:
São Paulo
APEOESP / Oposição
João Luís Dias Zafalão
Maurício Avancini
Ana Amália Pedroso Curtarelli
Rosa Fioretin
Richard Araújo
Patricia Lima de Oliveira
Eliana Nunes dos Santos
Edmilson Almeida Silva
Edgar Luis de Oliveira Passos
Ronaldo Nascimento Mota
Mayra de Mello Dresler Maia
Sérgio Luiz Rodrigues Pereira
Marcelo de Souza
Livia Riane Puglia Sousa
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1. a Flavio James de Paula

Gabriel Vidal Simois Pozza - APP-SINDICATO/PR

2. a Alfredo Andrade da Silva

Giovana Paola Brunatto Pilletti - SISMAR/PR

3. a Eliane Martiniano de Souza

Juliana Lyra Boretti - APP-SINDICATO/PR

4. a Ezio Expedito Ferreira Lima

Louise Akemi Souza - APP-SINDICATO/PR

5. a Silvio de Souza

Marina Costa Schulmaister - APP-SINDICATO/PR

6. a Rui Carlos Lopes de Alencar

Mirian Mayumi Takahashi - APP-SINDICATO/PR

7. a Mara Cristina de Almeida

Paulo Rosa - APP-SINDICATO/PR

8. a Janio Danilo Januario de Araujo

Pedro Gabriel Gubert Teo - APP-SINDICATO/PR

9. a Mônica Antonio da Silva Fernandes

Ranildo de Lima Ferreira - APP-SINDICATO/PR

10. a Edson Silvino Barbosa da Silva

Regis Clemente da Costa - APP-SINDICATO/PR

11.

Tábata Melise Gomes - APP-SINDICATO/PR

Raquel Moraes de Carvalho

12. a Azinete dos santos

Amauri Arrighi - APEOESP/SP

13. a Luciano Delgado

Ana Carolina - APEOESP/SP

14. f

Vânia Pereira da Silva

Andre Buccieri - APEOESP/SP

15. f

Ana Claudia dos Santos

Anna Neves - APEOESP/SP

16. f

Claudio Marta de Carvalho

Ariane Cristina Andrade Silva - APEOESP/SP

17. f

Josafá Rehem Nascimento Vieira

Arnaldo Guedes - APEOESP/SP

18. f

Tânia Mara Leme Vieira

Bruno Fonseca Messias – APEOESP/SP

19. f

Andréia Soares

Catarina Andrade - APEOESP/SP

20. f

Sérgio Martins da Cunha

Cléber Renato Bitório - APEOESP/SP

21. f

Emanuel Duarte

Cloves Soares Lauton – APEOESP/SP

22. f

Soraya Vasconcellos Alves de Brito

Danielle Volpian Marques - APEOESP/SP

23. f

Ozani Martiniano de Souza

Dimas Caetano Nascimento - APEOESP/SP

24. f

Cristiane Peixoto do Amaral

Ecio Jurkovich - APEOESP/SP

25. f

Gustavo C. Rodrigues

Elaine Regina Okado Botter – APEOESP/SP

26.

Rodolfo Vieira Saraiva

Filipe Balieiro - APEOESP/SP

27. f

Marcos Cesar da Costa

Helena Goldschmidt Cassin - APEOESP/SP

28. f

Maria Helena de Carvalho

Jacob Marissa Junior - APEOESP/SP

29. f

Gustavo de Freitas Agostini

Júlia Pereira da Silva - APEOESP/SP

30. f

Janaína de Aguiar Chichôrro

Larissa Santos - APEOESP/SP

31. f

Carolina Aparecida Escobar Baesso

Larissa Santa Rosa - APEOESP/SP

32. f

Francisco Paulo Greter

Lenina Vermucci da Silva - APEOESP/SP

33. f

Jose Geraldo - Gege

Logan Fitipald - APEOESP/SP

34.

Amauri Arrighi

Lucas Andreto - APEOESP/SP

35. f

Carlos Henrique Pimentel - APP-SINDICATO/PR

Maicon Wendrell - APEOESP/SP

36. f

Danielli Ovsiany Becker - APP-SINDICATO/PR

Maisa Bonifacio Lima - APEOESP/SP

37. f

David Rejes Rangel - APP-SINDICATO/PR

Marcelo Sanchez Nocilli - APEOESP/SP

38. f

Diego Jilson Lemes Valdez - APP-SINDICATO/PR

Maria José dos Santos - APEOESP/SP

39. f

Elton Pedroso Correa - APP-SINDICATO/PR

Paulo Camillo - APEOESP/SP
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1. a Paulo Henrique Nápoli – APEOESP/SP

PARÁ

2. a Pedro Augusto - APEOESP/SP

Oposição Sintepp

3. a Pedro Guimarães Faciroli - APEOESP/SP

Abel Ribeiro

4. a Pedro Nunes - APEOESP/SP

Antônio Netto

5. a Renan Oliveira - APEOESP/SP

Josy Quemel

6. a Renato da Silva Lima - APEOESP/SP

Sueni Moura

7. a Rodrigo Mantai – APEOESP/SP

Marcos Biagi

8. a Talita Dognani - APEOESP/SP

Manoel Candido

9. a Teófilo Vladimir Pereira - APEOESP/SP

Amarildo Pantoja

10. a Thiago Vinícius de Souza - APEOESP/SP

Lucivan Gonçalves

11.

Raimundo Moura

Viviane Modda Oliveira - APEOESP/SP

12. a Catarina Janira - Sinter/RR

Paulo Neto

13. a Paulo Thadeu Franco das Neves - Sinter/RR

Ana Célia

14. f

Valdemar Júnior - Sinter/RR

Vitoriano Bill

15. f

João Victor Nunes Leite - SINTEP/MT

16. f

Clever Vasconcelos Amorim - Sind-UTE/MG

MARANHÃO

17. f

Gabriel Pereira da Rosa - Sind-UTE/MG

SindeEducação – São Luis

18. f

Jéssica Adriele de Freitas Lima - Sind-UTE/MG

Ana Paula Martins

19. f

Lívia Oliveira Vasconcelos - Sind-UTE/MG

Gilvan Azevedo

20. f

Luís Fernando de Barros Costa - Sind-UTE/MG

Maria Dolares

21. f

Luís Filipe dos Santos - Sind-UTE/MG

Regina Sheila Bordalo

22. f

Mário Sérgio Coutinho de Matos - Sind-UTE/MG

23. f

Osvaldo Teodoro dos Santos Filho - Sind-UTE/MG

PERNAMBUCO

24. f

Pablo Barros Dias - Sind-UTE/MG

Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes

25. f

Saulo Fernandes Oliveira Araújo - Sind-UTE/MG

Raphaela Carvalho

26.

Sebastião Aparecido Domingues Júnior - Sind-UTE/MG

Everton Melo

27. f

Thomas Carvalho Ribeiro - Sind-UTE/MG

28. f

Tuani Guimarães de Ávila Augusto - Sind-UTE/MG

29. f

Diego Valdez - APP-SINDICATO/Foz

30. f
31. f

AMAPÁ

32. f

Aline Brito

33. f
34.

GOIAS

35. f

Ailma Maria de Oliveira, ex secretária geral do Sintego, ex

36. f

presidente da CTB go;

37. f

Rita Sueleyde Oliveira

38. f

Cleuzete Gomes de Oliveira

39. f
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RESOLUÇÕES DA ARTICULAÇÃO SINDICAL
DA APEOESP

4. a
5. a CONJUNTURA INTERNACIONAL

EUA x China: nova guerra comercial

6. a

O mundo vive um processo de concentração de

O mundo sofre hoje e sofrerá nos próximos anos,

7. a riqueza e aumento das desigualdades sociais. Dados da

talvez décadas, os impactos da disputa pela hegemonia

8. a OXFAM de 2019 mostram que 2.153 bilionários tinham

das duas maiores potências econômicas: EUA e China.

9. a mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. Na outra face,

Em meio a essa disputa, que envolve articulações

10. a cresce a pobreza e a miséria.

e alinhamentos entre países e blocos em relação às

11.

Em quase dois anos de pandemia, alguns

duas potências, a classe trabalhadora tem o enorme

12. a segmentos do capital multiplicaram seus lucros, entre

desafio de manter e ampliar direitos, num contexto de

13. a eles o farmacêutico, o de aplicativos, especialmente no

grandes retrocessos, aumento do desemprego e impactos

14. f

setor de alimentos e vendas de produtos, como a Amazon,

econômicos e sociais da pandemia.

15. f

e no setor energético.

16. f

Em meio à crise pandêmica, a extrema direita

17. f

Pandemia atinge população de forma desigual

18. f

A extrema desigualdade também se expressou na

O avanço da narrativa conservadora como

19. f

vacinação contra o novo coronavírus. Não por acaso,

fenômeno mundial tem encontrado respaldo em

20. f

a variante Omicrôn se expandiu mais rapidamente no

parcela da sociedade que insiste no negacionismo, na

21. f

continente africano, relegado ao abandono e de onde,

utilização de fake news e na disseminação do ódio e da

22. f

inclusive, foram desviados lotes de vacinas para países

violência contra quem pensa e vive de forma diferente.

23. f

ricos.

A superação deste cenário demandará muito esforço dos

24. f

Na origem desta discriminação está o direito de

25. f

patente das vacinas, com alto custo humano e garantia

26.

de lucros bilionários à indústria farmacêutica.

27. f

também avança

setores democráticos e de esquerda para evitar que o
conservadorismo avance mais.
No Brasil, Bolsonaro ou a eventual eleição de
um candidato representativo de uma “terceira via”

28. f

Importância da questão ambiental

representam a continuidade de um projeto de exclusão

29. f

No contexto de crise e retrocessos, a defesa do meio

social, retrocesso da democracia, redução dos direitos

30. f

ambiente é soterrada pela “necessidade” de retomada da

31. f

economia a qualquer custo. O relatório de mudanças

Deve ser prioridade dos movimentos sociais a

32. f

climáticas do IPCC – Painel Intergovernamental de

superação deste cenário e a retomada do projeto de inclusão

33. f

Mudanças Climáticas – mostrou o impacto da ação

social, com garantia de direitos, justiça social e democracia.

34.

do homem sobre a natureza levou a uma situação

35. f

praticamente irreversível que tende a se agravar.

trabalhistas e humanos, destruição do meio ambiente.

CONJUNTURA NACIONAL

36. f

A ausência de ações concretas e emergenciais de

O Brasil passa por gravíssima crise política,

37. f

preservação e recuperação ambiental trará consequências

econômica, social, institucional, provocada por um

38. f

gravíssimas para toda a humanidade.

governo genocida, descompromissado com o direito à

39. f

vida e inimigo da democracia e da classe trabalhadora.
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Filho direto do golpe que retirou do governo a

mais nesse método de ação e busca amplia a blindagem no

2. a Presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e resultado do conluio

poder judiciário, com a colaboração direta do Procurador

3. a entre setores empresariais, do poder judiciário, da mídia e da

Geral da República, Augusto Aras. Não é para menos

4. a atrasada elite política brasileira, tendo como peças-chave o

que a primeira dama Michele Bolsonaro comemorou tão

5. a ex-Juiz Sérgio Moro e a Operação Lava-Jato, o governo de

efusivamente a nomeação do “terrivelmente evangélico”

6. a Jair Bolsonaro só foi possível pela prisão arbitrária do ex-

ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal

7. a presidente Lula, hoje inocentado em mais de 21 processos

Federal (STF), pois caberá a ele a condução do processo

8. a fraudulentos montados para retirá-lo da disputa eleitoral

sobre as “rachadinhas” da família Bolsonaro, na qual há

9. a de 2018.

fortes indícios de participação da própria Michelle.

10. a

Jair Bolsonaro é o responsável por grande parte dos

As “reformas” (trabalhista, da previdência e outras)

mais de 617 mil mortes por Covid 19 no nosso país. Por

vieram para destruir todas as conquistas trabalhistas e

12. a incentivar comportamentos de risco e atrasar a compra

sociais havidas desde a década de 1930, visando atender

13. a de vacinas, mas, sobretudo, por ter desenvolvido uma

os interesses do empresariado nacional e internacional, em

14. f

estratégia institucional de propagação do coronavírus, como

detrimento dos direitos básicos da população brasileira.

15. f

demonstrou estudo desenvolvido pela Faculdade de Saúde

A educação, além da saúde, foi uma das áreas mais

16. f

Pública da Universidade de São Paulo, em conjunto com a

atingidas. Os ataques se estendem ao ensino técnico, ao

17. f

ONG Conectas em 2020, quando o número de mortos era

ensino superior, à pesquisa, à tecnologia, enfim, a todos os

18. f

ainda inferior a 220 mil.

setores da educação nacional, por meio do corte de verbas,

11.

19. f

Desastroso em todos os sentidos, Bolsonaro é

rebaixamento curricular, censura, perseguição a todos os

20. f

responsável pela inflação galopante, que já ultrapassou a

que não se submetem aos ditames do governo, alicerçados

21. f

casa dos 10%, pelos 14% de desemprego (a quarta maior

em uma suposta “guerra cultural” contra a “doutrinação

22. f

taxa do mundo), pelos mais de 15 milhões de brasileiros

comunista”.

23. f

em extrema pobreza e pela queda acentuada do poder de

Não há meio termo. Este governo tem que acabar. É

24. f

compra de mais de 70% da nossa população em 2021,

preciso destruí-lo pela mobilização social, denunciando-o

25. f

enquanto os 10% mais ricos tiveram 8% de ganho real

em todas as instâncias, dentro e fora do país e, no limite,

26.

no período.

temos que derrotá-lo fragorosamente nas eleições de 2022,

27. f

A linha política deste governo é de destruição.

28. f

Destruição da democracia, da soberania nacional, do

29. f

patrimônio dos brasileiros, dos direitos, de qualquer tipo

Hoje, no cenário pré-eleitoral, o ex-presidente

30. f

de diálogo entre o governo e a sociedade, substituído

Lula aparece como franco favorito em todos os cenários

31. f

por uma relação verticalizada de poder, com respaldo

desenhados por pesquisas eleitorais, contra Jair Bolsonaro

32. f

de setores venais das forças armadas, que encontram na

e também contra a candidatura de Sérgio Moro, parece ser

33. f

estrutura do Estado oportunidades para engordar seus

a desejada “terceira via” dos setores da elite empresarial e

34.

ganhos salariais, como é o caso do exemplo extremo do

da Rede Globo.

35. f

presidente da Petrobras, General de Exército Luna e Silva,

36. f

cujos vencimentos chegam a R$ 260.400,00 mensais.

37. f

Acossado por inúmeras denúncias de corrupção e

38. f

favorecimentos a aliados em troca de apoio político – com o

39. f

chamado “orçamento secreto” – Bolsonaro mergulha ainda

para que o Brasil possa reatar com sua história e voltar a
construir o seu futuro.

O fato é que, embora todas as sondagens mostrem
a esquerda à frente, com Lula, a disputa eleitoral será uma
verdadeira guerra, na qual nenhum prognóstico pode ser
adiantado com certeza.
Fora Bolsonaro!
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1. a POLÍTICA SINDICAL

e sindical. No ramo da educação não vem sendo

Os desafios da CNTE e das entidades afiliadas na

2. a

diferente, diversas iniciativas governamentais vem sendo

3. a atual etapa histórica

implementadas através do aumento da contratação de

4. a

trabalhadores da educação através de contratos precarizados.

O atual momento histórico vem demarcado, ainda,

5. a pela crise econômica mundial de 2008, provocando um
6. a novo rearranjo do Estado para salvar o grande capital

Fortalecendo a organização sindical

7. a mundial empurrando milhões de trabalhadores para a

A resposta da CNTE e suas entidades afiliadas deve

8. a miséria, aprofundando a exploração e condições dos setores

ser pelo fortalecimento da organização sindical. Em outras

9. a populares através do corte de investimentos sociais e redução

palavras é preciso responder aos desafios impostos pelo

10. a dos direitos trabalhistas e sociais.

atual momento histórico.

11.

No Brasil a aprovação da PEC 95 congelando os

Para responder à fragmentação os sindicatos

12. a investimentos nas áreas sociais, em especial nas áreas de

devem aumentar a organização por ramo buscando

13. a saúde e educação tornaram o Plano Nacional de Educação

construir mecanismos e na medida do possível estruturas

14. f

“letra morta” e enterrou qualquer perspectiva de futuro

que unifiquem a luta conjunta, seja dentro do ramo da

15. f

para as crianças e jovens deste país. Da mesma forma a

educação, mas também dentro da categoria superando a

16. f

Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista retiraram

divisão imposta pelos governos ao criar subcategorias de

17. f

direitos básicos dos trabalhadores a um direito digno

trabalhadores da educação. Ao mesmo tempo deve buscar

18. f

de aposentadoria, além das condições de trabalho e de

unificar a luta com outros setores do serviço público para

19. f

organização sindical.

fortalecimento da capacidade de luta e da mobilização na

20. f

Outro elemento que deve ser considerado é o

21. f

crescimento da pauta conservadora com eleição de inúmeros

Todavia para efetivação da capacidade de luta é

22. f

governos municipais e governadores, além de parlamentares

fundamental investir na organização do local de trabalho,

23. f

identificados com essas pautas, e especial a partir da eleição

constituindo representação local e investindo na formação

24. f

de Jair Bolsonaro para a presidência da República em 2018.

política e no fortalecimento da organização.

25. f

No ramo da educação o avanço conservador se

Finalmente é fundamental avançar na parceria com

26.

fez presente com propostas como o “Projeto Escola

o território, constituindo canais de ação e diálogo mais

27. f

Sem Partido”, depois considerado inconstitucional pelo

perene com a comunidade escolar, mas também com a

28. f

Supremo Tribunal Federal – STF – mas ainda presente nas

população do entorno das escolas, pois a pauta da educação

29. f

narrativas de setores que insistem em impedir a liberdade

não é exclusiva dos trabalhadores da educação e apenas

30. f

de cátedra dos docentes em seu trabalho; o Programa

alcançará um novo patamar quando assumida e controlada

31. f

de Escola Cívico Militar, que vem sendo imposto, com

pelo conjunto da classe trabalhadora. Neste sentido é

32. f

apoio de setores da comunidade escolar assustados com

importante incorporar, também, as pautas destes território

33. f

as condições de violência social; dentre outras ações que

nestas parcerias oferecendo parcerias e construindo ações

34.

buscam restringir qualquer possibilidade de construção de

conjuntas.

35. f

uma escola efetivamente democrática e participativa e de

36. f

inclusão, onde se respeite a diversidade.

perspectiva da construção de uma consciência de classe.

A pandemia aumentou a exclusão educacional e
trouxe novos desafios

37. f

Finalmente é preciso responder ao processo de

38. f

fragmentação que vem sendo imposto à classe trabalhadora

A pandemia da COVID 19 além das mortes e dos

39. f

provocando o enfraquecimento da organização classista

impactos econômicos sociais tem servido, também, para o
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1. a capital aprofundar a acumulação de capital, aumentando

Ao mesmo tempo os sindicatos dos trabalhadores da

2. a a exclusão social, inclusive a desigualdade educacional.

educação devem aprofundar as ações de articulação com os

3. a Um exemplo desta exclusão é a imposição das mudanças

territórios nos quais as escolas estão inseridas construindo

4. a curriculares que vem sendo designadas de “Reforma do

espaços de ações perenes que permita um diálogo mais ativo

5. a Ensino Médio”, a qual retoma e aprofunda um modelo de

e construtivo nessas parcerias.

6. a educação totalmente excludente reservando aos filhos da

Como parte desta estratégia os sindicatos devem

7. a classe trabalhadora, os quais frequentam a escola pública,

investir mais na formação política e na comunicação, na

8. a uma formação “fragmentada e reduzida” e reduzindo suas

medida que vivemos num cenário de permanente disputa

9. a possibilidades de ingresso numa Universidade Pública.

de narrativa com as instituições sociais que reproduzem o

10. a

discurso dominante.

11.

Sem garantir condições para que os estudantes
das escolas públicas tenham condições de acompanhar e

12. a desenvolver um processo de educação remoto, os governos
13. a na maioria dos casos, vem aprofundando o abismo social e
14. f

educacional em nosso país.

A eleição do Lula é fundamental para reversão
desta conjuntura
O ano de 2022 será marcado por uma série de embates

15. f

Ao mesmo tempo os trabalhadores da educação, em

importantes porém as eleições para presidente, senadores,

16. f

especial os docentes, não receberam nenhum suporte, seja

deputados federais, distrital, estaduais e governadores será

17. f

material, acesso a banda larga, nem formação técnica para

determinante para o que virá no próximo período.

18. f

trabalhar com a nova realidade. Para piorar o retorno às

Neste sentido é fundamental o envolvimento de todos

19. f

atividades presenciais, na maioria das vezes sem a devida

e todas na eleição de governadores que tenham compromisso

20. f

segurança sanitária, vem apontando novos desafios para os

com um projeto popular, que consigam reverter o avanço

21. f

professores, em especial, na medida que vem sendo cobrado

conservador e neoliberal que vem sendo implantado no

22. f

destes profissionais sua atuação presencial sem abdicar de

Brasil desde o golpe contra a presidenta Dilma Roussef,

23. f

todo suporte e mesmo aulas remotas, numa situação não

assim como de parlamentares comprometidos com um

24. f

prevista nos planos de carreira.

projeto popular. Porém, a eleição presidencial tem um papel

25. f
26.
27. f

especial na medida que estará em disputa a possibilidade
Os trabalhadores da educação tem um papel
estratégico na sociedade

de reeleição do Bolsonaro e com isso de um projeto
fascista que coloca em risco toda possibilidade de uma

28. f

Os problemas estruturais da sociedade capitalista

sociedade minimamente democrática e civilizada. Neste

29. f

não serão superados apenas pelas lutas conjunturais, porém

sentido é fundamental a luta pela eleição daquele que hoje

30. f

no atual estágio de total retrocesso em que vivemos é papel

representa as aspirações da maioria a classe trabalhadora,

31. f

daqueles que entendem que a prioridade é fazer retroceder as

o ex-presidente Lula.

32. f

forças conservadoras e neoliberais tomar a frente desta luta.

33. f

Neste sentido temos que construir um plano de

POLÍTICA EDUCACIONAL

34.

lutas que fortaleça a organização dos trabalhadores da

A educação brasileira está sob forte ataque. Jair

35. f

educação, investindo na organização de base e unificando

Bolsonaro sabe que a educação é um dos principais

36. f

a organização do ramo e avançando para unificação com

instrumentos na construção de uma nação justa e

37. f

outros setores do funcionalismo público, na medida que a

democrática. Seu governo e aliados defendem interesses

38. f

pauta de destruição dos serviços públicos afetam o conjunto

privatizantes e pretendem retirar da educação qualquer

39. f

dos servidores públicos.

possibilidade de integração a um projeto democratizante,
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1. a que amplie o acesso ao conhecimento e viabilize meios para

para programas voltados à educação básica, assim como

2. a a produção de novos conhecimentos.

o governo passou a anunciar a intenção de acabar com

3. a

Para eles, a Constituição de 1988 precisa ser

a vinculação constitucional de verbas para a educação e

4. a totalmente destruída. É preciso salientar que se a

de não renovar o Fundo Nacional de Desenvolvimento

5. a Constituição que temos não equaciona todos os nossos

da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da

6. a problemas, ela foi uma conquista das lutas do movimento

Educação (Fundeb).

7. a popular, dos sindicatos, dos professores, dos estudantes,

A resposta veio na forma de uma enorme indignação

8. a da sociedade brasileira.

nacional e manifestações gigantescas em todo o Brasil

9. a

no dia 30 de maio de 2019, que foram seguidas de outras

10. a

Em defesa da educação e da soberania nacional

manifestações em defesa da educação. Na realidade,

11.

Os ultraliberais fazem da suposta defesa da

com alguns meses de governo, Bolsonaro começou a

12. a “liberdade” o foco de seu discurso político, que se expressa

experimentar a lenta corrosão de sua popularidade, que

13. a na absurda frase do ministro da Saúde ao manifestar-se

se intensificou muito após a pandemia.

14. f

contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid 19:

15. f

“É melhor perder a vida que a liberdade”.

Na realidade, os ataques à educação se iniciaram no
governo golpista de Michel Temer. Suas primeiras medidas

16. f

Ora, que liberdade pode haver em uma nação

foram anular as nomeações feitas pela presidenta Dilma

17. f

dominada por interesses estrangeiros? Que liberdade

Rousseff para o Conselho Nacional de Educação, entre

18. f

terão os filhos e filhas da classe trabalhadora, submetidos

elas a de Maria Izabel Noronha, presidenta da APEOESP

19. f

a um sistema de ensino orientado a limitar seus horizontes

e ex-conselheira, que teve apoio da CNTE, CUT e outras

20. f

à manutenção de sua eterna condição de peças na

entidades nacionais, assim como anular o Fórum Nacional

21. f

engrenagem do modo de produção capitalista?

de Educação e desconvocar a Conferência Nacional de

22. f

Sem educação, ciência e tecnologia o discurso da

23. f

liberdade não passa de uma farsa, assim como, sem acesso

Na sequência, Temer enviou ao Congresso Nacional

24. f

ao conhecimento e à possibilidade do livre exercício da

a Medida Provisória 746/2016, aprovando a reforma do

25. f

cidadania – que vai muito além do direito de voto e passa

ensino médio para destruir todos os avanços que vinham

26.

pelo direito de influir de forma ativa nos destinos da nação

sendo conquistados nesse nível de ensino, empobrecendo

27. f

– a democracia será apenas uma palavra, desprovida de

seu currículo, ampliando as possibilidades de ensino a

28. f

sentido.

distância e institucionalizando o “bico” no magistério,

29. f

por meio da possibilidade de contratação por “notório
Temer e Bolsonaro cumprem o programa do

30. f
31. f

Educação.

golpe de 2016

saber” para ministrar aulas no ensino técnico-profissional.
O objetivo, afinal, foi o manter o ensino médio não como

32. f

O governo Bolsonaro se iniciou atacando o

etapa de formação integral dos estudantes, aquisição de

33. f

financiamento da educação. Grandes cortes foram

conhecimento e sua preparação para eventual continuidade

34.

realizados na destinação de verbas para os orçamentos das

dos estudos em nível superior e para o mundo do trabalho

35. f

universidades federais, para os institutos, para as escolas

e sim como espaço de preparação aligeirada de mão de

36. f

técnicas federais, para os centros de pesquisa e foram

obra para o chamado “mercado”.

37. f

esvaziados programas como Ciências sem Fronteiras,

Temer não conseguiu impor uma nova Base

38. f

depois extinto, e reduzidas ou descontinuadas bolsas da

Nacional Comum Curricular (BNCC), da mesma

39. f

CAPES. Ao mesmo tempo, foram cortadas verbas federais

natureza da reforma do ensino médio. Foi impedido pela
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1. a mobilização dos professores, estudantes e movimentos

ANTONIO GANDINI JUNIOR

2. a sociais. Bolsonaro cumpriu essa tarefa quando ainda

ANTONIO MARIO CARDOSO DA SILVA

3. a quando ecoavam os resultados das urnas.

ARIOVALDO DE CAMARGO

4. a

ARY NEVES DA SILVA

5. a

“Guerra cultural” é senha para a destruição da

BENEDITO JESUS DOS SANTOS CHAGAS

6. a educação

BLAY SOARES

7. a

CAIO FERNANDO AGUIAR

Bolsonaro e seus até o momento quatro ministros

8. a da Educação fizeram da denominada “guerra cultural”

CARLOS ALBERTO GOMES RIESCO

9. a a linha mestra de suas gestões. Destinada a varrer das

CARLOS EDUARDO ROGÉRIO

10. a escolas e universidades brasileiras um fantasioso sistema

CARLOS MASSAITI NISHIKAWA

11.

CARLOS ROBERTO BORINI FERREIRA

de “doutrinação comunista e identitária”, destinada a

12. a desvirtuar as mentes de crianças, adolescentes e jovens

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

13. a para promover a destruição dos valores cívicos, éticos e

CELSO AUGUSTO PEREIRA

14. f

CILENE MARIA OBICI

morais da Pátria os alicerces da família brasileira.

CLAUDEMIR CALLIS BRESSAN

15. f

Abraçando e disseminando as distorcidas ideias

16. f

do denominado programa escola sem partido, Bolsonaro

CLÁUDIO JUHRS

17. f

promoveu e promove uma virulenta campanha de

CLAUMIR BENTO RUFINI

18. f

perseguição contra os professores e as professoras. O

CLAYTON FREITAS DE LIMA

19. f

que esse governo pretende é estabelecer um pensamento

CONCORDIA JOSEFINA SALVADOR VELO

20. f

único na educação brasileira, eivado de preconceitos, meias

DEBORAH CRISTINA NUNES

21. f

verdades, simples invencionices e negação da ciência e do

DOUGLAS MARTINS IZZO

22. f

conhecimento. Uma verdadeira volta à idade das trevas.

EDIVALDO MAXIMO
EDNA PENHA ARAUJO

23. f
24. f
25. f
26.

Lutar pela educação pública é derrotar
Bolsonaro
Assim, portanto, é fundamental manter a

EUNICE GOMES DA SILVA
FABIO HENRIQUE GRANADOS SARDINHA
FABIO LESSMANN

27. f

mobilização e ampliar a aliança entre os profissionais da

FÁBIO SANTOS DE MORAES

28. f

educação, estudantes, pais, mães, movimentos sindical e

FABIO SANTOS SILVA

29. f

popular e demais segmentos comprometidos com a luta por

FATIMA APARECIDA BOTON LOPES

30. f

educação pública de qualidade, tendo em perspectiva que

FATIMA AP DA S FARIA GALVÃO DOS SANTOS

31. f

está é indissociável da luta pelo fim do governo Bolsonaro

FLAUDIO AZEVEDO LIMAS

32. f

e a expulsão da extrema direita do poder no nosso país.

FLORIPES INGRACIA BORIOLI GODINHO
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

33. f
34.

ASSINAM ESTE CONJUNTO DE RESOLUÇÕES:

GILBERTO DE CARVALHO ASSUNÇÃO
GILMAR RIBEIRO

35. f
36. f

ADEMAR DE ASSIS CAMELO

HAMED MAUCH BITTAR

37. f

ANATALINA LOURENÇO DA SILVA

JANETE PEREIRA DA SILVA

38. f

ANDRE LUIZ FERNANDES DOS SANTOS

JAQUELINE CAMARGO BUENO FRANCISCO

39. f

ANTONIO CARLOS RODRIGUES

JEFFERSON ALBUQUERQUE CYPRIANO ROSA
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1. a JESSE PEREIRA FELIPE

RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO

2. a JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO

REGINA CELIA DE OLIVEIRA

3. a JOSE BONFIM FERREIRA DO PRADO

ROBERTO FERNANDES TOFOLI

4. a JOSE EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

SANDA REGINA DOS SANTOS CARVALHO

5. a JOSE LUIZ MORENO PRADO LEITE

SANDRA AP RIBEIRO DE SOUZA PAIXÃO

6. a JOSÉ ROBERTO GUIDO PEREIRA

SOLANGE APARECIDA BENEDETI PENHA

7. a JOSELEI FRANCISCO DE SOUZA

SOLANGE LOUREIRO POZZUTO

8. a JUVENAL DE AGUIAR PENTEADO NETO

SONIA MARIA MACIEL

9. a KAREN APARECIDA SILVEIRA

SUZI DA SILVA

10. a LDNEY SOARES AGOSTINHO

TANIA SIQUEIRA

11.

TELMA APARECIDA ANDRADE VICTOR

LEANDRO ALVES OLIVEIRA

12. a LEILA GUIMARÃES

TEREZA CRISTINA MOREIRA DA SILVA

13. a LEONOR PENTEADO DOS SANTOS PERES

UILDER CACIO DE FREITAS

14. f

LUIZ CARLOS DIAS

ULISSES GOMES DE OLIVEIRA FRANCISCO

15. f

LUIZ CLAUDIO DE LIMA

VERA LIGIA AQUILA SQUISATO

16. f

LUIZ FELIPE KREHAN DA SILVA

WALKYRIA DE AGUIAR SOUZA

17. f

LUZELENA FEITOSA VIEIRA

WALMIR SIQUEIRA

18. f

MARCIA MARIA ORSI

WILLIAN HUGO CORREA DOS SANTOS

19. f

MARCO ANTONIO SOARES

WILSON AUGUSTO FIUZA FRAZÃO

20. f

MARIA CARLOTA NIERO ROCHA

YARA APARECIDA B ANTONIALLI

21. f

MARIA DE LOURDES CAVICHIOLE PIRES

22. f

MARIA DE LOURDES RAFAEL

23. f

MARIA HELENA MERLO OLIMPIO

24. f

MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA

25. f

MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

26.

MARIA REGINA DE SOUZA SENA

27. f

MARIA TERESINHA DE SORDI

28. f

MARY APARECIDA SVAZZATTI

29. f

MATHEUS CORRÊA SIQUEIRA

30. f

MEDIANEIRA RODRIGUES SANTOS

31. f

MIRIAM ECILDA VIEIRA DA SILVA FONSECA

32. f

MIRIAN PONZIO SCARDOELLI

33. f

NABIL FRANCISCO DE MORAES

34.

NILCÉA FLEURY VICTORINO

35. f

NILSON SILVA

36. f

ODIMAR SILVA

37. f

ORIVALDO FELÍCIO

38. f

PAULO CESAR MAURO

39. f

PRISCILA DE ARAUJO S RODRIGUES
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ESTATUTO DA CNTE

1. a
2. a
3. a

CAPÍTULO I

4. a

Da Denominação, Sede e Fins e Duração

5. a
6. a
7. a
8. a
9. a
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
34.
35. f
36. f
37. f

Art. 1° ‑ A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ‑ CNTE, com sede e foro na cidade de Brasília,
é uma entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, independente de qualquer atividade político‑partidária, sem
qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, credo religioso, com duração por prazo indeterminado, integrada
pelos trabalhadores em educação – professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas – ativos e aposentados,
efetivos e contratados, a qualquer título, desde que vinculados às redes públicas estaduais e/ou municipais de educação básica
de todo o Brasil, que se regem pelo presente Estatuto.
Art. 2° ‑ A CNTE tem como finalidades:
a) congregar trabalhadores em educação (professores, pedagogos/especialistas e funcionários da educação) em nível
nacional, por meio de entidades a ela filiadas, com objetivo de defesa dos interesses da categoria, da educação e
do País;
b) buscar soluções para os problemas dos trabalhadores em educação, tendo em vista sua dignidade e valorização
profissional, no interesse da educação;
c) incentivar o aprimoramento cultural, intelectual, profissional e sindical dos trabalhadores em educação;
d) manter o intercâmbio com suas filiadas e com entidades congêneres nacionais e internacionais, estabelecendo acordos
e convênios, visando ao desenvolvimento da CNTE e de suas filiadas, na defesa de interesses comuns à categoria;
e) propugnar pelo direito as condições condignas de trabalho e melhores condições sócio-econômicas;
f) prestar assistência e apoio às filiadas e a seus sócios, sobretudo quando forem cerceados em suas atividades profissionais
ou ameaçados em sua liberdade de expressão e organização em atividades intelectuais;
g) examinar e propor soluções sobre os problemas da educação no País e sobre a formação e a qualidade de desempenho
dos trabalhadores em educação;
h) promover Seminários, Encontros e outras atividades de âmbito nacional que envolvam as entidades filiadas;
i) apoiar a organização de outras categorias profissionais que atuem na educação e suas reivindicações;
j) promover e defender o direito do povo a uma educação democrática e libertadora, acessível à ampla maioria e que
se realize como interesse nacional e popular;
l) promover a livre participação de todos para realizar e legitimar as formas institucionais necessárias à construção
efetiva da soberania nacional e solidariedade internacional;
m) incentivar o surgimento de lideranças e promover a instrumentalização adequada do pessoal que atua em nível de
entidade; no cumprimento de suas finalidades e metas;
n) incorporar‑se nas lutas das demais categorias profissionais que defendam a transformação democrática da sociedade;
o) defender a escola pública, gratuita, laica e de boa qualidade em todos os níveis e o direito ao seu acesso, permanência
e êxito.

38. f
39. f
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1. a

CAPÍTULO II

2. a

Das Entidades Filiadas: Admissão, Direitos e Deveres

3. a
Art. 3° ‑ Podem filiar‑se à CNTE as entidades sindicais de Trabalhadores em Educação de abrangência estadual,

4. a

5. a municipal ou regional, e no Distrito Federal, desde que tenham como objetivos precípuos a defesa dos interesses da categoria
6. a e o aprimoramento da educação.
§ 1º - Fica vedada a filiação de entidades sindicais que, muito embora tenham tal caráter, concorram diretamente com

7. a

8. a as entidades anteriormente filiadas.
§ 2º - Caberá ao Conselho Nacional de Entidades definir quais os casos que se enquadram no parágrafo anterior ao

9. a

10. a analisar os processos de filiação.
11.
Art. 4° ‑ A entidade sindical que desejar filiar-se à CNTE deve formalizar o pedido através do requerimento de seu

12. a

13. a Presidente ou Coordenador, instruindo-o com:
14. f

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
qualquer caso o número de filiados deve ser igual ou superior a 500 (quinhentos) associados;

17. f
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
as quais a CNTE é filiada.

23. f

§ 1º - A CNTE só poderá admitir a filiação de apenas uma entidade sindical municipal ou regional da mesma base

24. f
25. f

territorial de representação.
§ 2º - A filiação de uma entidade sindical deverá ser precedida de amplo processo de debate com os trabalhadores,

26.
27. f

devendo contar com a presença de, no mínimo, um(a) diretor(a) da CNTE na assembléia de filiação.

28. f
Art. 5° ‑ O pedido de desfiliação à CNTE deverá ser acompanhado de ata da assembléia geral em que foi decidida a

29. f
30. f

desfiliação.

31. f
Art. 6° ‑ A CNTE poderá reconhecer oposições sindicais, com base em critérios definidos por seu Conselho Nacional

32. f
33. f

de Entidades, nos casos em que o sindicato tenha se desfiliado dela.

34.

§ 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 de

36. f

Entidades da CNTE.

37. f
Art. 7° ‑ São direitos das filiadas:

38. f
39. f
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1. a
2. a

a) participar do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Entidades (CNE) e da Plenária Intercongressual desde
que estejam quites com a Tesouraria;

3. a

b) sugerir à Diretoria Executiva da CNTE a realização de estudos de interesse da categoria, da educação e do ensino;

4. a

c) postular, junto à CNTE, a defesa de seus direitos ou dos seus associados perante qualquer esfera pública ou 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

9. a

ou 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 pela

16. f
17. f
18. f
19. f
20. f
21. f

Diretoria Executiva da CNTE;
e) prestar relatório das atividades desenvolvidas no período, em atendimento aos planejamentos e orientações emanadas
da Diretoria Executiva, em cumprimento das políticas e das campanhas nacionais;
f) convocar assembléia geral ou congresso, para escolha dos congressistas que representarão a entidade no congresso
nacional.
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
37. f

Art. 10 ‑ O Congresso Nacional é instância soberana da CNTE, integrado por delegados e suplentes e reúne-se ordinária
e extraordinariamente.

38. f
39. f

Art. 11 ‑ O Congresso Nacional ordinário reunir‑se‑á quadrienalmente, em data e local determinados no Congresso
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1. a anterior, sob a presidência da CNTE.
2. a
§ 1º ‑ O Congresso Nacional ordinário terá seu temário, programação e ordem do dia definidos pelo Conselho Nacional

3. a

4. a de Entidades.
§ 2º - Caso o Congresso Nacional não determine o local do próximo Congresso, caberá ao CNE determiná-lo.

5. a
6. a
7. a

Art. 12 ‑ O Congresso Nacional reunir‑se‑á extraordinariamente:

8. a

a) por convocação do próprio Congresso;

9. a

b) por convocação do Conselho Nacional de Entidades.

10. a

§ 1° ‑ O Congresso Nacional Extraordinário somente poderá deliberar sobre assuntos para os quais tenha sido

11.

especialmente convocado.
§ 2° ‑ A convocação para o Congresso Nacional Extraordinário será efetuada pelo Presidente da CNTE ou seu substituto

12. a

13. a legal, ou pela Executiva, devendo esta ser expedida em até uma semana após a competente solicitação e dirigida às entidades
14. f

filiadas, com edital publicado em jornais de circulação nacional.

15. f
16. f

Art. 13 ‑ São delegados ao Congresso Nacional da CNTE:

17. f

a) com exceção dos suplentes, os membros da Diretoria Executiva da CNTE, como delegados natos;

18. f

b) uma quantidade determinada de delegados, de acordo com o número de sócios da entidade, a ser estabelecida por

19. f

coeficiente calculado conforme o número total de delegados ao Congresso Nacional, garantindo no mínimo um

20. f

delegado por entidade.
§ 1º - O número de delegados de cada Congresso será definido pelo Congresso anterior ou pelo Conselho Nacional

21. f
22. f

de Entidades.
§ 2º - Os suplentes eleitos simultaneamente com os delegados, terão direito apenas a voz e serão inscritos no limite

23. f
24. f

de 20% dos delegados eleitos.
§ 3º - As delegações das entidades filiadas serão constituídas obedecendo‑se ao critério da proporcionalidade entre as

25. f
26.

diferentes propostas, assegurando‑lhe a possibilidade de indicações regionais para posterior referendo de Assembléias Gerais

27. f

ou Congressos, desde que estas também obedeçam ao critério definido pelo CNE.
§ 4º - Para efeito de determinação da quantidade de delegados da entidade será utilizado o número de sócios, desta,

28. f
29. f

quites com suas obrigações há 06(seis) meses do Congresso, observados, ainda, os critérios do art. 58 deste Estatuto.

30. f
Art. 14 ‑ O pedido da inscrição de cada delegado deverá estar na Secretaria do Congresso, no prazo definido pelo

31. f
32. f

CNE e constará de:
a) Ata de registro da Assembléia Geral ou Congresso Estadual que elegeu ou referendou a eleição dos delegados e

33. f
34.

suplentes contendo a nominata dos mesmos;
b) Cópia do comprovante de depósito no valor da inscrição solicitada;

35. f
36. f
37. f

Art. 15 ‑ Ao Congresso Nacional compete:

38. f

a) definir a política educacional, cultural, social, econômica e associativa da CNTE;

39. f

b) fixar o plano de lutas em nível nacional;
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2. a
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c) aprovar relatório de atividades, tomada de contas e avaliação da implantação das políticas e Plano de Lutas fixados
no Congresso anterior;

3. a

d) eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

4. a

e) apreciar e aprovar alterações estatutárias.

5. a
6. a

Art. 16 ‑ O Congresso Nacional Ordinário e Extraordinário é instalado em primeira convocação desde que exista o

7. a quorum de metade mais um dos congressistas credenciados, e em segunda, com qualquer número, meia hora após vencido
8. a o prazo de realização da primeira.
9. a
10. a
11.

Art. 17 ‑ O Congresso Nacional poderá, na reunião ordinária, por aprovação de 50% mais um dos presentes, deliberar
sobre assuntos não constantes da Ordem do Dia.

12. a
13. a

Seção II

14. f

Da Plenária Intercongressual

15. f
16. f

Art. 18 - A Plenária Intercongressual será realizada em data e local determinados pelo Conselho Nacional de Entidades.

17. f

Parágrafo Único – A Plenária Intercongressual terá seu temário definido pelo Conselho Nacional de Entidades.

18. f
19. f

Art. 19 - São delegados à Plenária Nacional da CNTE:

20. f

Os membros do Conselho Nacional de Entidades;

21. f

Os delegados representantes de entidades filiadas eleitos em Assembléia Geral, Conselho de Representantes ou

22. f

Congresso, segundo critérios definidos pelo CNE.

23. f
24. f
25. f
26.
27. f

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
29. f

Seção III

30. f

Do Conselho Nacional de Entidades ‑ CNE

31. f
32. f

Art. 21 ‑ O Conselho Nacional de Entidades - CNE compor-se-á pela Diretoria Executiva da CNTE, pelos Suplentes da

33. f

Direção Executiva, apenas com direito a voz, pelos Presidentes ou Coordenadores das entidades filiadas, ou seus representantes

34.

legais e por representantes de base eleitos em assembléia na seguinte proporção:

35. f

I. Até 10.000 associados: o presidente ou coordenador mais 1 (um);

36. f

II. de 10.001 a 20.000 associados: o presidente ou coordenador mais 2 (dois);

37. f

III. de 20.001 a 40.000 associados: o presidente ou coordenador mais 3 (três);

38. f

IV. de 40.001 a 60.000 associados: presidente ou coordenador mais 4 (quatro);

39. f

V. acima de 60.000 associados: o presidente ou coordenador mais 5 (cinco).
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§1º ‑ O representante de base do Conselho Nacional de Entidades e seu respectivo suplente serão eleitos em Assembléia

1. a

2. a Geral, Congresso ou eleição direta das entidades tendo mandato coincidente com o da respectiva diretoria.
§ 2° ‑ Após da posse de nova diretoria, as entidades terão prazo de 90 dias para procederem as eleições e indicações

3. a

4. a dos representantes ao CNE.
5. a

§ 3º ‑ O Conselho Nacional de Entidades reunir-se‑á:

6. a

a) ordinariamente duas vezes por ano, em data e local determinado na reunião anterior, ou por convocação da Diretoria

7. a

Executiva;

8. a

b) extraordinariamente, sempre que necessário.

9. a

c) por convocação do Presidente ou da Diretoria;

10. a

d) por convocação do próprio Conselho;

11.

e) por solicitação da maioria simples das entidades.

12. a

§ 4º - O suplente do representante de base no CNE participa das reuniões em substituição ao titular previamente

13. a comunicada pela entidade sindical filiada.
14. f
15. f

Art. 22 ‑ Ao Conselho Nacional de Entidades compete:

16. f

a) apreciar, aprovar e avaliar os planos de operacionalização das políticas e do plano de lutas aprovados pelo Congresso

17. f

Nacional e elaborados pela Diretoria Executiva Nacional;

18. f

b) apreciar, aprovar e avaliar outros planos de campanhas reivindicatórias;

19. f

c) apreciar, aprovar e avaliar as demais decisões políticas e administrativas da Diretoria Executiva Nacional;

20. f

d) resolver os casos omissos no Estatuto até a realização do Congresso Nacional;

21. f

e) preparar com a Diretoria Executiva Nacional os Congressos Nacionais;

22. f

f) aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de entidades por deliberação de no mínimo 2/3 de seus membros;

23. f

g) programar a realização de Seminários, Simpósios, Encontros Regionais e Estaduais, no interesse específico da

24. f

educação, do educador e da categoria profissional;

25. f

h) elaborar e fazer cumprir o regimento interno e demais normas necessárias à funcionalidade da CNTE;

26.

i) apreciar e aprovar o orçamento da CNTE;

27. f

j) eleger delegados para representações no exterior;

28. f

k) referendar a criação de órgão;

29. f

l) autorizar a oneração de bens imóveis para os fins previstos na letra “i” do art. 27;

30. f

m) eleger substituto(a) para a vacância na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CNTE quando não houver mais

31. f

disponibilidade de Diretorias Adjuntas e de suplentes eleitos para o Conselho Fiscal, respeitada a proporcionalidade

32. f

do Congresso que os elegeu.

33. f
34.

Seção IV

35. f
36. f

Da Diretoria Executiva Nacional

37. f
38. f

Art. 23 ‑ A Diretoria Executiva Nacional, composta mediante a representação paritária entre homens e mulheres, é

39. f

órgão da CNTE integrada pelos seguintes cargos: Presidência, Vice-presidência, Secretaria de Finanças, Secretaria Geral,
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1. a Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Assuntos Educacionais, Secretaria de Imprensa e Divulgação, Secretaria de
2. a Política Sindical, Secretaria de Formação, Secretaria de Organização, Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Relações de
3. a Gênero, Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos, Secretaria de
4. a Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação, Secretaria de Assuntos Municipais, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria
5. a de Funcionários/as da Educação, Secretaria de Combate ao Racismo e doze Secretarias Executivas.
6. a

§ 1° ‑ As Secretarias Executivas serão associadas às demais secretarias segundo as necessidades determinadas pelo

7. a plano de ação da CNTE.
8. a

§ 2° - Compete à Diretoria Executiva Nacional definir as atribuições das Secretarias Executivas.

9. a

§ 3º Além da Diretoria Executiva, serão eleitos mais 13 (treze) Diretores(as) Adjuntos(as) para desenvolver demandas

10. a nos estados, os quais serão acionados pela Presidência e/ou Secretaria Geral da CNTE, devendo, ainda, ocuparem cargos na
11.
12. a

Diretoria Executiva em caso de vacância, respeitando-se a proporcionalidade do Congresso que elegeu a Diretoria.
§ 4º - Para efeitos da aplicação da paridade disposta no caput, considera-se Diretoria Executiva da CNTE os cargos

13. a listados neste artigo, inclusive os(as) Diretores(as) Adjuntos(as), excetuando-se o de presidente
14. f
15. f

§ 5º - A Diretoria Executiva da CNTE será composta por critérios de proporcionalidade definidos no regimento eleitoral
aprovado no Congresso Nacional da CNTE.

16. f

§ 6º - Os(As) representantes da CNTE em entidades internacionais, às quais a Confederação seja filiada, desde que

17. f

não sejam membros da Diretoria Executiva da CNTE, contarão com estrutura de trabalho na sede da CNTE, com garantia

18. f

de deslocamento e auxílio similar aos membros da Diretoria, e serão convidados a participar das reuniões da instância com

19. f

direito a voz.

20. f
21. f

Art. 24 ‑ O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 4 (quatro) anos, podendo seus membros serem reeleitos.

22. f
23. f

Art. 25 ‑ No impedimento do Presidente, assumirá o Vice-Presidente, sendo este substituído por outro diretor.

24. f
25. f
26.
27. f
28. f
29. f
30. f

Art. 26 ‑ No caso de vacância simultânea dos cargos do Presidente e do Vice‑Presidente, um membro da Diretoria,
escolhido por seus pares, assumirá a Presidência da CNTE, “ad referendum” do CNE.
§ 1° ‑ O Presidente e o Vice‑Presidente eleitos nos termos deste artigo deverão completar o mandato previsto para
aquela Diretoria.
§ 2° ‑ No caso de vacância de qualquer outro cargo, o mesmo será ocupado por um(a) Diretor(a) Adjunto(a), respeitada
a proporcionalidade do Congresso.

31. f

§ 3º - Caso as Diretorias Adjuntas não sejam suficientes para substituir as vacâncias, de modo a se respeitar a

32. f

proporcionalidade do Congresso que elegeu a Diretoria Executiva, o Conselho Nacional de Entidades elegerá substituto(a),

33. f

respeitando a referida regra.

34.
35. f

Art. 27 ‑ À Diretoria Executiva Nacional compete:

36. f

a) elaborar planos de operacionalização das políticas e do plano de lutas aprovados pelo Congresso Nacional,

37. f
38. f
39. f

submetendo-os à aprovação do CNE;
b) coordenar a execução, em nível nacional, através das entidades filiadas, dos planos de operacionalização das
políticas e do plano de lutas;
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c) votar os balanços anuais e balancetes, apresentados pelo Secretário de Finanças, a serem julgados pelo Conselho

1. a
2. a

Fiscal e Congresso Nacional;

3. a

d) aprovar os regimentos das diversas áreas ou setores administrativos;

4. a

e) criar comissões para promover estudos no que se concerne à educação, ao ensino e ao interesse dos trabalhadores

5. a

em educação;
f) estudar as propostas de filiação, de desfiliação e de exclusão de entidades filiadas, encaminhando‑as ao Conselho

6. a
7. a

Nacional de Entidades;

8. a

g) elaborar planos anuais e operacionais da CNTE, de acordo com as deliberações do Congresso Nacional;

9. a

h) propor orçamento, planos e despesas para aprovação pelo CNE;

10. a

i) solicitar ao CNE “referendum” para despesas extraordinárias superiores a 1/5 (um quinto) da previsão da arrecadação

11.

mensal, sob justificativa;

12. a

j) manter publicação informativa da CNTE;

13. a

l) realizar estudos e pesquisas sobre a situação profissional e cultural da categoria em diferentes níveis, divulgando o

14. f

resultado;

15. f

m) promover o Congresso Nacional;

16. f

n) realizar a Plenária Intercongressual;

17. f

o) programar a realização de Conferências, Seminários, Simpósios, Encontros Nacionais ou Regionais e Estaduais,

18. f

no interesse específico da educação e/ou dos trabalhadores em educação;

19. f

p) manter intercâmbio com órgãos de classe congêneres no País ou exterior;

20. f

q) prestar relatório de suas atividades ao Congresso Nacional;

21. f

r) submeter ao Conselho Fiscal para estudo, exame e parecer, a prestação de contas para a aprovação pelo CNE e

22. f

pelo CN;
s) criar órgãos e contratar pessoal necessário à execução dos trabalhos.

23. f
24. f
25. f

Art. 28 ‑ À Presidência compete:

26.

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

27. f

b) exercitar e acionar as competências e as ações previstas no art. 26 deste Estatuto, comprometendo‑se com sua

28. f

execução;

29. f

c) representar a CNTE, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;

30. f

d) convocar ordinária e extraordinariamente o Congresso Nacional, o CNE e as reuniões da Diretoria Executiva, e

31. f

presidi-los;

32. f

e) assinar contratos, convênios ou quaisquer outros atos jurídicos, inclusive os que importem em transmissão e

33. f

recebimento de domínio, posse, direitos, pretensões e ações sobre bens móveis e imóveis, após deliberação das

34.

instâncias;
f) onerar, após autorização do Conselho Nacional de Entidades, bens imóveis de propriedade da CNTE, tendo em

35. f
36. f

vista a obtenção de meios necessários ao cumprimento dos objetivos sociais;

37. f

g) encaminhar à Diretoria proposta de filiação, ou sugerir exclusão de filiadas, mediante processo devidamente instruído;

38. f

h) assinar, juntamente com o Secretário de Finanças, os documentos da Tesouraria, tais como: cheques, notas

39. f

promissórias, balanços e balancetes;
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1. a

i) autorizar pagamentos e recebimentos;

2. a

j) designar comissões “ad referendum” do CNE para representar a CNTE, perante as entidades de classe, órgãos

3. a

públicos e de caráter privado, bem como para outros fins não previstos no presente estatuto;

4. a

l) outorgar “ad negocia” ou “ad judicia”, especificando‑lhes poderes;

5. a

m) solicitar ao Conselho Fiscal, sempre que necessário, a emissão de pareceres sobre a matéria contábil, financeira

6. a

ou econômica da CNTE.

7. a
8. a

Art. 29 ‑ À Vice‑Presidência compete:

9. a

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

10. a

b) substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos;

11.

c) auxiliar o Presidente no desempenho de suas atividades;

12. a

d) executar outras atribuições que lhe forem confiadas pelo Presidente e/ ou Diretoria;

13. a
14. f

Art. 30 ‑ À Secretaria de Finanças compete:

15. f

a) Apresentar à diretoria orçamento, plano de despesas, balanços e balancetes e relatórios para efeitos de estudo e

16. f

posterior aprovação nos termos deste estatuto;

17. f

b) administrar os fundos previstos neste estatuto;

18. f

c) fazer despesas autorizadas pela Diretoria;

19. f

d) organizar e responsabilizar‑se pela contabilidade;

20. f

e) apresentar balancete semestral e relatório anual da Tesouraria;

21. f

f) assinar com o Presidente cheques e outros títulos de créditos;

22. f

g) exercer outras atividades peculiares ao cargo;

23. f

h) acompanhar o cadastro das entidades filiadas para proceder à cobrança das contribuições sindicais de forma direta

24. f

ou através do convênio com a CUT, de acordo com o art. 58 deste Estatuto.

25. f
26.

Art. 31 ‑ À Secretaria Geral compete:

27. f

a) Encarregar‑se dos assuntos da Secretaria Geral, segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e

28. f

propondo medidas para o melhor desempenho da CNTE, mediante plano de ação.

29. f
30. f

Art. 32 ‑ À Secretaria de Relações Internacionais compete:

31. f

a) Encarregar‑se dos assuntos internacionais, segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e propondo

32. f

medidas necessárias ao melhor desempenho da CNTE, no interesse da categoria e da Educação, mediante plano

33. f

de ação.

34.
35. f

Art. 33 ‑ À Secretaria de Assuntos Educacionais compete:

36. f

a) Encarregar‑se dos assuntos educacionais segundo deliberações das instâncias da entidade, analisando e propondo

37. f
38. f

medidas necessárias ao melhor desempenho da CNTE, mediante plano de ação;
b) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando políticas e coordenando campanhas nacionais;

39. f
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1. a

Art. 34 ‑ À Secretaria de Imprensa e Divulgação compete:

2. a

a) encarregar‑se dos setores de imprensa, comunicação, publicação e da produção de material, segundo deliberações

3. a

das instâncias da CNTE, analisando e propondo medidas para o melhor desempenho da entidade, segundo o plano

4. a

de ação;
b) estabelecer e manter contato com órgãos de comunicação e imprensa nacionais e locais, para divulgação de

5. a

informações de interesse da classe trabalhadora e da educação;

6. a

c) fortalecer a imprensa sindical, propondo políticas de ação à CNTE e às afiliadas.

7. a
8. a
9. a

Art. 35 ‑ À Secretaria de Política Sindical compete:

10. a

a) Encarregar‑se dos assuntos sindicais segundo deliberações das instâncias da CNTE, analisando e propondo medidas
no interesse da categoria, mediante plano de ação;

11.

b) promover a articulação da CNTE com todas as associações profissionais, sindicatos brasileiros e central sindical;

12. a
13. a
14. f

Art. 36 ‑ À Secretaria de Formação compete:

15. f

a) Coordenar os assuntos relativos à formação, subsidiando as necessidades de instrumentalização político-sindical
das lideranças;

16. f
17. f

b) articular convênios com entidades e centros de formação para a execução de atividades;

18. f

c) propor medidas visando a formação de lideranças, mediante plano de ação.

19. f
20. f

Art. 37 – À Secretaria de Organização compete:

21. f

a) subsidiar a Diretoria no acompanhamento e fortalecimento das entidades filiadas, formulando políticas e coordenando
campanhas nacionais;

22. f

b) assegurar que as políticas voltadas aos diversos segmentos da categoria consolidem o processo de unificação orgânica.

23. f
24. f
25. f

Art. 38 ‑ À Secretaria de Políticas Sociais compete:

26.

a) estabelecer e coordenar a relação da CNTE com as organizações e entidades do movimento popular da sociedade
civil em seu âmbito de acordo com a linha geral determinada por este Estatuto e instâncias da CNTE;

27. f
28. f

b) promover e contribuir na discussão e elaboração de políticas sociais que abrangem os trabalhadores em educação;

29. f

c) coordenar a execução de atividades e elaboração de políticas sociais, no âmbito da CNTE.

30. f
31. f

Art. 39 ‑ À Secretaria de Relações de Gênero compete:

32. f

a) Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes às relações de gênero dos trabalhadores em educação no âmbito
da CNTE;

33. f

b) subsidiar as instâncias e as afiliadas formulando políticas e coordenar campanhas nacionais, que visem o incentivo

34.

a organização e participação das trabalhadoras em educação.

35. f
36. f
37. f

Art. 40 ‑ À Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários compete:

38. f

a) incentivar a organização e a representação sindical dos trabalhadores em educação aposentados;

39. f

b) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos interesses previdenciários dos trabalhadores em educação,

94

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação

Caderno de Resoluções »

1. a

ESTATUTO DA CNTE

analisando e propondo medidas necessárias ao melhor desempenho da ação política e organizativa da CNTE.

2. a
3. a

Art. 41 ‑ À Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos compete:

4. a

a) Coordenar e acompanhar ações no âmbito do Poder Legislativo, discutindo e propondo formulações que atendam

5. a
6. a
7. a

os interesses dos trabalhadores em educação com base nas resoluções e instâncias da CNTE;
b) Acompanhar as questões jurídicas de interesse dos trabalhadores em educação, subsidiando as entidades sindicais
filiadas, instâncias e organismos da CNTE.

8. a
9. a

Art. 42 – À Secretaria de Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação compete:

10. a

a) formular propostas de políticas públicas que visem atender as questões específicas da saúde dos/as trabalhadores/

11.
12. a
13. a

as em educação;
b) promover estudos que diagnostiquem as causas dos problemas que afetam a saúde dos/as trabalhadores/as em
educação.

14. f
15. f

Art. 43 – À Secretaria de Assuntos Municipais compete:

16. f

a) articular, formular e acompanhar questões relativas à organização dos servidores públicos municipais da educação,

17. f

com vistas a capacitar suas intervenções em âmbito da Confederação e dos municípios.

18. f
19. f

Art. 44 – À Secretaria de Direitos Humanos compete:

20. f

a) Atuar na denúncia de violações, na apuração de responsabilidades e na formação e participação em redes de

21. f

solidariedade que venham a ser determinadas pelas instâncias da CNTE.

22. f
23. f

Art. 45 – À Secretaria de Funcionários/as da Educação compete:

24. f

a) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao segmento dos/as trabalhadores/as Funcionários/as, no âmbito

25. f
26.
27. f
28. f

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.

29. f
30. f

Art. 46 – À Secretaria de Combate ao Racismo compete:

31. f

a) coordenar, propor e encaminhar política de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial desenvolvidas

32. f
33. f
34.

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;

35. f

c) desenvolver estudos, pesquisas, projetos e publicações para subsidiar a CNTE e suas afiliadas no monitoramento e

36. f

implementação do Estatuto da Igualdade Racial e do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena

37. f

na educação brasileira.

38. f
39. f

Seção V
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1. a
Do Conselho Fiscal

2. a
3. a
4. a

Art. 47 ‑ O Conselho Fiscal é integrado por 5 (cinco) membros titulares eleitos pelo Congresso Nacional.

5. a

§ 1º - O presidente é eleito pelos seus pares.

6. a

§ 2º ‑ O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que necessário.

7. a

§ 3º - Serão eleitos 3 (três) suplentes que poderão ascender ao Conselho Fiscal em caso de vacância de titular.

8. a
9. a

Art. 48 ‑ Ao Conselho Fiscal compete:

10. a

a) Examinar, anualmente, os livros, os registros e todos os documentos de escrituração da CNTE;

11.

b) analisar e aprovar, juntamente com o CNE, os balanços e balancetes prestados pela Diretoria, “ad referendum” do

12. a

Congresso Nacional;

13. a

c) fiscalizar a aplicação, pela Diretoria, das verbas da CNTE;

14. f

d) emitir parecer e sugerir medidas sobre qualquer atividade econômico-financeira quando solicitado pela diretoria.

15. f
16. f
17. f

CAPÍTULO IV

18. f

Das Eleições

19. f
Art. 49 ‑ A Diretoria da CNTE será eleita no Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação, com mandato de

20. f
21. f

4 (quatro) anos.

22. f
Art. 50 ‑ A Diretoria da CNTE será eleita em chapa completa por votação direta pelos delegados presentes à plenária

23. f
24. f

do Congresso.

25. f
26.

Parágrafo Único ‑ A regulamentação do critério da proporcionalidade será elaborada pelo CNE e submetida ao
Congresso Nacional e constará do Regimento Eleitoral do Congresso.

27. f
Art. 51 ‑ Qualquer trabalhador em educação poderá candidatar-se à Diretoria da CNTE, desde que comprove ser

28. f
29. f

associado de uma entidade filiada à CNTE e não exerça cargo de confiança de qualquer esfera de governo.

30. f
31. f

Art. 52 ‑ O Regimento Eleitoral será aprovado pelo próprio Congresso em que se realizarão as eleições.

32. f

Parágrafo Único ‑ O Regimento Eleitoral será elaborado pelo CNE.

33. f
Art. 53 ‑ Qualquer candidatura somente será homologada mediante a aprovação das exigências deste Estatuto perante

34.
35. f

a mesa do Congresso.

36. f
37. f
38. f
39. f
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CAPITULO V

1. a
1.

2. a

Do Patrimônio e do Regime Financeiro

3. a
4. a

Art. 54 ‑ Constitui‑se patrimônio da CNTE:

5. a

a) Os bens móveis e imóveis;

6. a

b) as doações de qualquer natureza;

7. a

c) as dotações e legado.

8. a
9. a

Art. 55 ‑ Constitui‑se receita da CNTE:

10. a

a) As contribuições mensais pagas pelas filiadas;

11.

b) As rendas de qualquer natureza.

12. a
13. a

Art. 56 ‑ A afiliada pagará mensalmente, a contar do seu ingresso na CNTE, a contribuição fixada no Artigo 59.

14. f
15. f

Art. 57 ‑ As entidades filiadas obrigam‑se a dar ingresso na Secretaria de Finanças da CUT de soma equivalente as

16. f

contribuições referidas no artigo anterior, impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento de suas consignações,

17. f

que serão repassadas à Secretaria de Finanças da CNTE.

18. f

§ 1º ‑ As entidades não filiadas à CUT obrigam-se a dar ingresso na Secretaria de Finanças da CNTE de soma

19. f

equivalente às contribuições referidas no artigo anterior, impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento de

20. f

suas consignações.

21. f
22. f

§ 2º - O não cumprimento do estabelecido neste artigo acarretará em sanções contidas neste Estatuto e/ou estabelecidas
pela CNTE.

23. f
24. f

Art. 58 ‑ A cada dois anos, coincidindo com anos pares, as entidades filiadas a CNTE atualizarão seus cadastros

25. f

financeiros e de associados junto a Secretaria de Finanças da CNTE, tendo como base o mês de junho, a fim de assegurarem

26.

o direito à revisão de sócios para a participação nas instâncias deliberativas da Confederação.

27. f

§ 1º - Em se tratando de entidades filiadas à CUT, a CNTE informará a Central o número de associados e os valores de

28. f

arrecadação de suas afiliadas, após conferir as listas de consignações de associados, para que a atualização seja incorporada

29. f

às regras da Central Sindical.

30. f
31. f
32. f
33. f
34.
35. f

§ 2º - As entidades não filiadas à CUT encaminharão os cadastros a que se refere o caput para a CNTE, que providenciará
sua atualização e o acompanhamento das contribuições.
§ 3º - As entidades que não procederem a referida atualização, nos períodos indicados, estarão automaticamente
impedidas de efetuarem aumento de sócios para o Congresso Nacional da Confederação.
§ 4º - O número de delegados(as) para o Congresso da CNTE será obtido pelas médias de sócios e da arrecadação
comprovados nas duas verificações que antecederem cada um dos congressos.

36. f

§ 5º - Em havendo desacordo na conferência feita pela CNTE nas listas de consignações dos associados das filiadas,

37. f

caberá recurso dessas ao Conselho Nacional de Entidades da CNTE, a quem compete dirimir as questões não consensuais.

38. f

§ 6º - As listas de sócios com os respectivos valores de contribuição de cada associado deverão ser fornecidas por

39. f

órgãos públicos responsáveis pela gerência de pessoal da educação, de forma impressa ou por meio eletrônico, admitindo-se
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1. a listagens próprias, exclusivamente, dos associados que recolhem contribuições diretamente nos sindicatos filiados.
2. a
3. a

Art. 59‑ A contribuição mensal das entidades filiadas será de 3,8%1.

4. a

Parágrafo Único ‑ A parte correspondente a 0,5% (meio por cento) desta contribuição será destinada a constituição

5. a do “fundo de solidariedade”, cuja utilização será definida pela Diretoria “ad referendum” do CNE.
6. a
7. a
CAPÍTULO VI

8. a
9. a

1.

Das Penalidades, Suspensão, Perdas, Extinção de Mandatos e Licença

10. a
11.

Art. 60 – São penalidades:

12. a

advertências;

13. a

suspensão;

14. f

exclusão de entidade filiada;

15. f

extinção de mandato de diretor e conselheiro fiscal.

16. f
Art. 61 ‑ As penalidades tipificadas no artigo anterior serão aplicadas pelo Presidente, em cumprimento de deliberações

17. f
18. f

do Conselho Nacional de Entidades, facultada ampla defesa à/ao destinatária/o da pena.

19. f

§ 1° ‑ A penalidade de advertência será decidida pela Diretoria e aplicada pelo Presidente.

20. f

§ 2° ‑ Da decisão caberá recurso ao Congresso Nacional, a partir da comunicação desta à afiliada.

21. f
22. f

Art. 62 ‑ Constituem‑se faltas determinantes de exclusão:

23. f

a) atrasar, por mais de 12 meses, o pagamento das mensalidades;

24. f

b) infringir disposições deste Estatuto;

25. f

c) não cumprir as campanhas desenvolvidas pela CNTE;

26.

d) deixar juridicamente de existir.

27. f
Art. 63 - A diretoria dosará a pena, segundo a extensão da gravidade da infração, de acordo com o regulamento.

28. f
29. f

Art. 64 ‑ O reingresso da filiada excluída poderá ocorrer mediante solicitação da própria afiliada à Diretoria Executiva,

30. f
31. f

sendo necessária aprovação do pedido, por maioria simples, no CNE.
Parágrafo Único – Fica, ainda, como condição de reingresso o pagamento das mensalidades atrasadas.

32. f
33. f
34.

Art. 65‑ Extingue‑se o mandato dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal:

35. f

a) Por morte;

36. f

b) por renúncia;

37. f

c) por interdição;

38. f
39. 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 modifique a decisão da Plenária Nacional.

98

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação

ESTATUTO DA CNTE

Caderno de Resoluções »

1. a
2. a

d) por término do mandato;

3. a

e) por exercício de cargo de confiança em qualquer esfera de governo.

4. a
5. a

Art. 66 ‑ Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal terão seus mandatos suspensos quando deixarem de comparecer,

6. a sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas.
7. a

Parágrafo Único ‑ Cabe à Diretoria determinar a duração da suspensão.

8. a
9. a

Art. 67 ‑ O membro da Diretoria e do Conselho Fiscal perderá seu mandato por decisão de 2/3 da Diretoria quando:

10. a

a) Infringir normas deste Estatuto;

11.

b) dilapidar o patrimônio da CNTE;

12. a

c) abandonar o cargo.

13. a
14. f
15. f

Art. 68 ‑ A perda do mandato será declarada pela própria Diretoria por ato específico, dando‑se desta ciência ao
interessado, cabendo recurso sem efeito suspensivo ao Conselho Nacional de Entidades.

16. f
17. f
18. f
19. f
20. f

Art. 69 ‑ Os membros da diretoria têm direito a pedir licença das atividades da direção por um período de até um
terço do mandato.
Parágrafo Único – Uma vez a licença ou a somatória das mesmas ultrapassarem um terço do mandato, o diretor será
substituído em definitivo por um suplente da mesma chapa para ocupar cargo na Diretoria Executiva.

21. f
22. f
23. f

CAPÍTULO VII

24. f

Das Disposições Gerais e Transitórias

25. f
26.
27. f
28. f

Art. 70 ‑ Este Estatuto poderá ser alterado parcial ou totalmente, por proposição da Diretoria Executiva, CNE e
Entidades filiadas.
Parágrafo Único ‑ A reforma estatutária será aprovada pelo Congresso Nacional.

29. f
30. f
31. f

Art. 71 ‑ A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ‑ CNTE somente poderá ser dissolvida por
deliberação unânime das filiadas, em pleno exercício dos seus direitos estatutários após ampla discussão.

32. f
33. f
34.

Art. 72 ‑ Os membros do Conselho Nacional de Entidades, Diretoria Executiva e Afiliadas não respondem individual
ou solidariamente pelas obrigações assumidas pela CNTE.

35. f
36. f
37. f

Art. 73 ‑ No caso de dissolução, o patrimônio terá destino decidido pela instância que o dissolveu, observadas as
condições do Art. 71.

38. f
39. f

Art. 74 ‑ O presente Estatuto passará a vigorar na data de sua aprovação pelo Congresso Nacional da Confederação
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1. a Nacional dos Trabalhadores em Educação.
2. a
Art. 75 ‑ Nos Estados, as entidades, desenvolvendo ou por desenvolver processos de unificação, poderão continuar

3. a

4. a filiadas à CNTE, desde que satisfaçam as condições exigidas por este Estatuto.
§ 1° ‑ Nos Estados onde já houve processos de unificação, se alguma entidade recusou‑se a participar ou acatar a

5. a

6. a decisão, esta será excluída da CNTE.
§ 2° ‑ Caberá ao Conselho Nacional de Entidades, analisando os processos de unificação dos Estados, definir quais

7. a

8. a são os casos que se enquadram no parágrafo anterior.
9. a
Art. 76 ‑ Os Especialistas em Educação serão organizados em departamento específico, que fará parte da estrutura

10. a
11.

diretiva da CNTE e estará vinculado a Diretoria Executiva da CNTE.
§ 1º - A estrutura e funcionamento do Departamento de Especialistas – DESPE, coordenado por um representante do

12. a

13. a respectivo setor, será regulamentado pelo Conselho Nacional de Entidades – CNE.
§ 2°‑ O(A) coordenador(a) do Departamento participará, apenas com direito à voz, das reuniões da Diretoria Executiva

14. f
15. f

da CNTE.

16. f
Art. 77 - A juventude da educação será organizada em departamento específico, que fará parte da estrutura diretiva

17. f
18. f

da CNTE e estará vinculado a Diretoria Executiva da CNTE.
§ 1º - A estrutura de funcionamento do Departamento da Juventude – DEJU, coordenado por um representante do

19. f
20. f

respectivo setor, será regulamentado pelo Conselho Nacional de Entidades – CNE.
§ 2º - O(A) coordenador(a) do Departamento participará, apenas com direito à voz, das reuniões da Diretoria Executiva

21. f
22. f

da CNTE.

23. f
24. f
25. f
26.

______________________________________

27. f

Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho

28. f

Presidente

29. f
30. f
31. f
32. f

_____________________________________________

33. f

Rodrigo Peres Torelly

34.

OAB/DF nº 12.557

35. f

pAlino & Roberto e Advogados

36. f
37. f
38. f
39. f

100

34o Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação

Acompanhe a CNTE nas redes sociais

/CNTEBRASIL

/CNTEBRASIL

/CNTE_OFICIAL

/CNTECUTIE

CNTE - SDS - Edifício Venâncio III - Salas 101 a 106 - Brasília/DF - CEP: 70.393-902
Tel.: (61) 3225-1003 - Whatsapp: (61) 8376-0013 - cnte@cnte.org.br - www.cnte.org.br

