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‘A luta dos professores  em defesa de seus direitos  e de  sua dignidade deve ser entendida como 
momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da 

atividade docente, mas algo que dela faz parte.’’  (Paulo freire)

Neste dia 15 de outubro, que todos os professores e professoras  tenham orgulho de seus trabalhos e 
continuem lutando para transformar a educação  do Brasil.

Essa é a lição de hoje!  
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Após o golpe contra o governo Dilma, os trabalhadores do BRASIL sofreram com 
medidas que ninguém tinha vivido antes. Os golpistas e o império capitalista dos EUA 
acabaram com os ganhos conquistados nos últimos anos do governo LULA. A 
articulação feita pela máquina global de incutir na cabeça do trabalhador brasileiro 
que os sindicatos, federações e centrais eram os grandes consumidores da 
contribuição sindical, foi perfeita, e o movimento sindical não soube explicar a seus 
filiados e não filiados de sua base de atuação que isso era uma armadilha.

Hoje a defesa do trabalho contra o capital tem uma tarefa árdua de se reinventar e 
explicar a cada profissional da sua base a importância da contribuição perdida. 
Infelizmente a nossa “alma de escravo” sonha em ser “capitão do mato”  ou  “dona da 
casa grande”  e prevalece o individualismo sobre o coletivo. Não podemos pensar 
assim! O coletivo é muito mais forte basta observar o trabalho das formigas que juntas 
tem mais poder do que apenas uma. 

Os sindicatos perdem aproximadamente entre 70 a 90% de suas receitas e sofrem com a perseguição aos seus filiados
nas escolas. Isso porque o repasse dos recursos é descontado em folha pelo PATRÃO que intimida o Professor e Professora a 
não contribuir com sua entidade. Algumas escolas além de pressionar o filiado, não fazem o pagamento ao SINPRO e estamos 
fazendo o possível para restaurar a cobrança com denuncias ao M.T.E. dessa apropriação indevida dos recursos dos 
trabalhadores. A intenção é explicar a categoria que a contribuição tem regras que são aplicadas pela Caixa Econômica Federal 
no ato da sua distribuição, 60% dos recursos são repassadas ao sindicato laboral (categoria); e 40% ao GOVERNO FEDERAL 
que redistribui 20%, sendo 15% para FEDERAÇÃO e 5% para CONFEDERAÇÃO através da portaria 188 dos seus artigos 
publicados em 29 de janeiro de 2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Atualmente com a queda de receita e o não repasse obrigatório, os sindicatos precisam rever a forma de pagamento das contas 
fixas, folha salarial de seus funcionários, atendimento jurídico gratuito pelos não filiados, entre outros. Então, amigos e amigas, 
nós que fazemos a luta do explorado contra o explorador precisamos abrir os olhos e procurar nossa entidade. Nós estaremos 
sempre de portas abertas para receber todos, mesmo aqueles que acreditaram na reportagem global de que o recurso da 
contribuição é todo do sindicato e que sindicalistas não fazem nada, procurem o sindicato e lutem contra os desmandos dessa 
REFORMA que DEFORMA. Existe um momento na vida em que todo oprimido pode despertar para lutar. E este momento está 
chegando que é o seu voto. Não deixe a síndrome de Estocolmo prevalecer em você venha pra LUTA. Não vote em PATRÃO vote 
em trabalhador! 
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TERCEIRIZAÇÃO ILIMITADA, CONQUISTAS DEGRADADAS 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
(A LUTA DO TRABALHO CONTRA O CAPITAL)

Com os votos da presidenta do Superior Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, e 
do ministro Celso de Mello, foi formada a maioria de sete a quatro para legalizar a 
terceirização ilimitada do trabalho no país. Apenas os ministros Marco Aurélio, Luiz 
Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski se posicionaram contra a 
terceirização da atividade-fim. Avança, assim, o golpe do capital contra o trabalho 
no Brasil.

Havia 4 mil ações anteriores à lei da reforma trabalhista que questionavam 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em vigor desde 2011, 
segundo o qual era proibido terceirizar a atividade-fim. Agora, essas ações, que 
tramitam em várias instâncias da Justiça, deverão ter resultado definitivo favorável 
aos patrões.

Ainda cabem recursos aos “embargos de declaração”, que servem para esclarecer 
pontos da decisão. Mas só podem ser apresentado após a publicação do resultado do julgamento, o que pode levar até dois 
meses para acontecer.

Segundo Álvaro Quintão, advogado e pré-candidato à presidência da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), “a terceirização na atividade-meio da empresa já evidenciava profundas marcas de desigualdade dentro do próprio 
desequilíbrio do sistema, onde alguns estudos mostram trabalhadores, que exercendo idênticas atividades no mesmo ambiente, 
chegam a ter diferenças salariais com variações de 20% a 25%, onde de cada dez acidentes de trabalho oito são de terceirizados, 
e a cada 5 mortes relacionadas ao exercício profissional, quatro são de terceirizados. A terceirização irrestrita chancela 
aprovações de medidas que desrespeitam e discriminam direitos conquistados, permitem contratação de trabalhadores com 
jornadas mais extensas e expostos a riscos em ambientes de trabalho com maior incidência em acidentes fatais; aprofundam 
desigualdades através de salários menores para exercerem as mesmas funções; favorecem a chamada ‘pejotização’ assim 
conhecida como a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas com reflexos negativos na previdência social e outros 
fundos públicos dentre tantas outras questões que refletem diretamente na sociedade brasileira”.

Fonte: Carlos Pompe, da Contee



Em 11 de novembro de 2017, o presidente Michell Temer 
sancionou a reforma trabalhista através da Lei nº 13.467 
que veio alterar mais de 100 artigos da Consolidação das 
Leis de Trabalho (CLT). A maioria esmagadora destas 
alterações trás consequências arrasadoras para a 
classe trabalhadora. Na prática, esta lei retirou direitos, o 
que precarizou ás relações de trabalho atendendo aos 
interesses do patronato e do Capital. As consequências 
centrais são uma maior instabilidade no emprego, 
diminuição de direitos, desassistencialismo na 
homologação, enfraquecimento dos sindicatos e grande 
dificuldade de reclamar direitos judicialmente. 

Um claro objetivo de aumentar a exploração da força 
trabalhadora, mascarada como exibilização de direitos.  
Um dos mais duros golpes desta reforma foi à 
desobrigação da homologação da TRCT (Termo de 
Rescisão do Contrato de Trabalho) ser realizada nos 
sindicatos ou no Ministério do Trabalho. No momento de 
maior dificuldade dos trabalhadores e trabalhadoras fica 
dispensada a assistência e proteção que os sindicatos 
desempenhavam para garantir os direitos trabalhistas. 
Segundo o presidente do SINPROPE, Helmilton 
Bezerra, as homologações em sindicatos caíram na 
ordem de 70% em todo Brasil.

 Embora haja a desobrigação da homologação dos 
sindicatos nesta reforma trabalhista, também é previsto 
que se houverem cláusulas na Convenção Coletiva de 
Trabalho que garantam o direito a homologar em 
sindicatos, terá total validade. Para entendermos esta 
situação o Art. 611 – A da CLT estabelece que as 
Convenções Coletivas do Trabalho e os Acordos 
Coletivos do Trabalho têm prevalência sobre a CLT. Em 
outras palavras, na nova CLT, o negociado prevalece 
sobre o legislado. Neste contexto, as homologações 
continuam obrigatórias no SINPRO-PE. Na Cláusula 23ª 
de Convenção Coletiva do Trabalho – Da Comunicação 
Escrita Para Rescisão ou Redução de Carga Horária – 
Homologação, em seu Caput trás “Os empregadores 
que dispensarem o professor ou reduzirem sua carga 
horária ficam obrigados, em qualquer hipótese, a fazê-lo 
através de documento escri to, sendo que as 
homologações das rescisões de contrato dos 
professores e das reduções de carga horária deverão ser 
preferencialmente realizadas no SINPRO-PE”. “Para 
que o professor e a professora estejam protegidos no 
momento de sua homologação é necessário que seja 
realizada no nosso sindicato”, informou o presidente 
Helmilton Bezerra.

Fica evidente, ante o exposto, que as homologações 
devem ser feitas no SINPRO-PE onde daremos toda 
assistência necessária para garantia dos direitos dos 
professores e professoras. Em caso de descumprimento 
desta obrigatoriedade procurem o sindicato para 
tomarmos as devidas providências legais.  

Firmes na Luta! Nenhum Direito a Menos!

Trabalho, uma vez que os patrões insistiam na redução de 
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 CCT É RENOVADA
COM A

 MANUTENÇÃO DE 
TODOS OS DIREITOS   

MANUNTENÇÃO DE DIREITOS

BUSCA PELA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

A IMPORTÂNCIA DAS HOMOLOGAÇÕES
NO SINPRO-PE

No dia 06 de junho, os professores e professoras 
que lecionam nas escolas particulares decidiram 
em assembleia, aceitar a pauta construída em 
mesa de negociação, encerrando assim, a 
campanha salarial 2018.

Os(as) professores(as) tiveram uma grande vitória que foi a 
manutenção dos direitos da Convenção Coletiva de Trabalho, 
uma vez que os patrões insistiam na redução de direitos, com a 
justificativa de se adequar à nova Lei Trabalhista que retira 
direitos. A proposta patronal que aumentava a carga de 
trabalho do professorado, e que ao mesmo tempo reduzia 
salário e facilitava a demissão dos professores, foi derrotada 
pela categoria.

A busca pela equiparação dos pisos salariais dos(as) 
professores(as) da educação básica (Educação Infantil ao Nível 
Médio) é uma luta constante para a diretoria do Sinpro 
Pernambuco. A proposta aprovada prevê reajuste de 3,26% para 
os professores do nível 1 (Educação infantil e Fundamental I), e 
2,2% para nível 2 (Fundamental II e Ensino Médio), onde a hora-
aula é elevada de R$9,20 para R$9,50 e R$10,53 para R$10,76 
respectivamente. Quem ganha acima de ambos os pisos 
receberá o reajuste 2,2 %. Todos os índices acima do INPC 
(inflação) do período, o que confirmou um ganho real.

Manutenção da cláusula que assegura o direito do professor 
a realizar homologações de rescisões de contrato de 
trabalho no Sindicato. Alertamos que o papel do Sinpro 
Pernambuco é fundamental no processo de homologação, 
pois é ele quem vai assegurar aos professores que seus 
direitos estão sendo cumpridos e todos os valores pagos e 
descontados estão corretos.

Manutenção da clausula que proíbe a instalação de equipamento de 
vigilância em sala de aula. O Sinpro Pernambuco entende que sala de 
aula deve ser um local livre de câmaras de vigilância, por ser um espaço 
privado de relação entre professor e aluno. A instalação de 
equipamentos de vigilância é uma iniciativa muito invasiva, pois tiram a 
espontaneidade necessária ao processo de aprendizagem, além de ser 
instrumento de fiscalização do trabalho do professor.

Também é valido pontuar que a clausula que trata do recesso 
escolar não foi alterada, assim como o início do ano letivo, 
garantido para o mês de fevereiro.



Uma das propostas do governo de Michel Temer é fazer 
uma ampla reforma na previdência, aumentando a idade 
para se aposentar e retirando direitos das categorias como 
a aposentadoria especial dos professores. Veja abaixo o 
que muda para a nossa categoria, caso a proposta for 
aprovada.

Desde dezembro de 2017, o 
governo federal vem atacando 
o s  i n t e r e s s e s  d a  c l a s s e 
trabalhadora em educação e 
dos estudantes brasileiros. É 
evidente que a área precisa 
p a s s a r  p o r  m u d a n ç a s 
estruturais que reflitam a nova 
sociedade em que está inserida, 
porém essas transformações 
precisam brotar dos anseios, 
estudos e debates produzidos 
no  me io  acadêmico ,  nas 
instituições representativas dos 
t r a b a l h a d o r e s ,  e  n a s 
organizações soc ia is  que 
historicamente lutam por uma 
escola pública, gratuita e de 
qualidade. Contrariando as 
práticas democráticas que 
sempre fo ram marcas de 
governos populares, o Ministério 
da Educação, sob o comando de 
Mendonça Filho, e do governo 
i legít imo de Michel Temer 
usurpou o protagonismo do 
C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e 
E d u c a ç ã o  e ,  d e  f o r m a 
demagóg ica  por  me io  de 
decreto ministerial, nos impôs a 
famigerada Reforma do Ensino 
Médio. Não satisfeitos com o 
desmonte da educação pública, 
e  a l i n h a d o s  à  E m e n d a 
Constitucional 95, que versa 
sobre o teto dos investimentos 
em Educação, nos impõem 
também a Base Nac iona l 
Comum Curricular (BNCC) com 
o pretexto de que permitirá mais 
autonomia aos educandos 
ingressos no Ensino Médio.

A BNCC, ao passo que transfere 
a responsabilidade da formação 
educacional para a iniciativa 
privada através da educação à 
distância, acentua o fosso entre 
os estudantes das escolas 
públicas e privadas. Além disso, 
descons idera  o  pape l  do 
professor como mediador do 
p r o c e s s o  d e  e n s i n o -
aprendizagem, quando retiram 
dos componentes obrigatórios 
todas as disciplinas, à exceção 
d e  L í n g u a  P o r t u g u e s a  e 
Matemática. Para justificar a 
participação dos professores na 
concepção do documento, o 
governo cria um dia de “debate” 
nas escolas sobre a proposta da 
BNCC, chamando-o de “dia D”. 
Cônscios do seu papel como 

e d u c a d o r e s ,  m u i t o s 
trabalhadores interpretaram o 
dia do suposto debate como 
uma verdadeira farsa das 
políticas públicas, que tenta 
descons t ru i r  sua  pos tu ra 
autoritária por meio de uma 
c o n s u l t a  à  c a t e g o r i a .  A 
C o n f e d e r a ç ã o  d o s 
Trabalhadores e trabalhadoras 
em Educação, num esforço 
conjunto, mobilizou seus que 
compreende a educação como 
instrumento de autonomia, 
fo rmação  é t i ca ,  c r í t i ca  e 
democrática.

Os gestores públicos, no intuito 
de desmobilizar o movimento de 
resistência contra a BNCC, 
evitou o debate no dia esperado, 
claramente uma ação para 
evitar o boicote à proposta. Além 
da esdrúxula ideia de realizar o 
debate em apenas um dia, o 
cenário político atual inviabiliza 
qua lquer  p ropos ta  dessa 
magnitude. Há clara intenção de 
se favorecer instituições de 
ensino superior que já atuam na 
educação à distância, diminuir a 
necessidade de professores 
para  a  educação bás ica , 
p recar izar  a inda mais  as 
re lações de t raba lho nas 
escolas (resultado da reforma 
trabalhista – Lei 13.467/17), 
além de demitir massivamente 
professores e professoras, 
contratando novos profissionais 
apenas pelo “notório saber”. 
Assim, nós, trabalhadoras e 
trabalhadores que fazemos 
parte da CTB Educação e do 
SINPRO-PE nos manifestamos 
contrários à BNCC, e reiteramos 
nossa posição de rejeição não 
a p e n a s  d a  m u d a n ç a  d o 
currículo, mas também da 
revogação da Lei 13.415/17.

* Leonildo Leal, professor das redes municipal 
de Jaboatão dos Guararapes e estadual de
Pernambuco. Diretor da secretaria de Assuntos
Educacionais do Sintepe. Diretor da CTB PE.
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BNCC: GOLPE CONTRA A 
EDUCAÇÃO!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: 
O QUE MUDA PARA 
OS PROFESSORES

FONTE: http://www.sinproeste.org.br  
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