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INTENSIFICAR AS LUTAS PARA GARANTIR CONQUISTAS

A

Previdência.
Mesmo fazendo frente às lutas
nacionais, a ASPROLF esteve atenta às
lutas locais. E por isso, foi um dos
principais sindicatos que conseguiu
garantir a atualização do piso em 8%.
Elaborou nova proposta da volta das
eleições diretas para direção escolar,
que acontecerá no mês de abril.
Conseguiu com muito esforço avançar
a carreira dos professores M1 para N1.
Mas temos muitas demandas

educação e a classe trabalhadora
da educação, em âmbito nacional,
conseguiram passar pelo ano de
2017.Atravessamos o mar agitado do ano
passado com muitas lutas. Luta contra as
reformas do governo golpista, que com
seus compassas congressistas aprovaram
uma série de medidas prejudiciais aos
direitos sociais do povo brasileiro.
Reforma do Ensino Médio, Consolidação
da Terceirização, Reforma Trabalhista.
Também tentaram aprovar a Reforma da
pendentes ainda. Precisamos sanar os
retroativos não pagos, regularizar o
avanço na carreira do magistério, lutar
pelo respeito dos proﬁssionais REDA em
igualdade de salário e carga horária, lutar
pelos 60% dos precatórios do FUNDEF
para os proﬁssionais do magistério e
parte dos 40% para os funcionários.
Enﬁm, precisamos no mar das lutas locais
fazer o verão brilhar forte na educação
básica.

ATO PELA DEMOCRACIA

participou de

GREVE GERAL: TEMER SAI E A PREVIDÊNCIA FICA

N

o dia 19 de fevereiro o Brasil
precisa parar. O presidente da
câmara Rodrigo Maia
promete colocar em votação PEC da
Previdência. A famigerada ‘’Reforma da
Previdência’’ é a principal ação do
rigoroso ‘’ajuste’’ que o governo de
Michel Temer vem executando desde o
p ro c e s s o d e i m p e d i m e n t o d a
presidente Dilma Roussef. O governo
conseguiu empurrar a Reforma
Trabalhista, a Terceirização irrestrita e a
emenda do teto dos gastos e promete
agora passar essa Reforma. O golpe na
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C

previdência representa um atentado
contra a maior política de distribuição
de renda do Brasil. Construir a
unidade com os demais movimentos
s o c i a i s d e L a u ro d e F re i t a s é
fundamental para que tenhamos um
grande ato na cidade, demonstrando a
indignação do nosso povo contra a
PEC da morte. A ASPROLF estará na
defesa do direito à aposentadoria no
Brasil para a Educação e demais
trabalhadores.

Pag. 3

Verbas eleitorais e
Educação
O que representa a
univerão

Pag. 4

Renovação Sindical
Processos

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

JOrNAL SINDICAL

PAG 02

www.asprolfsindicato.org

Filiado a:

PRECATÓRIOS DO FUNDEF: ENTENDA A QUESTÃO
60% É PARA O

PRECATÓRIOS

MAGISTÉRIO

DO FUNDEF

40% É PARA A

EDUCAÇÃO

Lauro de Freitas

Mas aos
professores
é negado
o direito
de avançar
na carreira
desde 2012

CIDADE EDUCADORA ?

MUDAR ISSO É GOLPE!

D

e olho na verba dos
Precatórios do FUNDEF, o
ASPROLF Sindicato realizou
no ano passado Fóruns para debater a
legalidade do investimento do aporte,
que legalmente deve ser pago 60%, aos
proﬁssionais de educação.Em acordo
com a classe trabalhadora, a entidade
sindical contratou um advogado
pernambucano, especialista em
Precatórios Dr. João Ricardo Xavier,
que está junto com o sindicato
monitorando o andamento da verba
para Lauro de Freitas; inclusive quanto
ao real valor à liberação desse aporte
ﬁnanceiro, que é de cerca de R$100

milhões. Regulamentado pela Lei nº.
9.424 de 24/12/1996, o Precatório do
(Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF nada mais é que
requisições de pagamentos feitos no
judiciário de valores devidos após
condenação judicial deﬁnitiva. Esses
valores sofreram repasses inferiores
ente 1998 a 2005. A luta do ASPROLF
do Sindicato, além da garantia dos 60%
para os proﬁssionais do magistério, é
que os 40% restante sejam aplicados
no MDE (Manutenção do
Desenvolvimento do Ensino).

A CONAPE

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A BNCC
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SOBRE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADES E CARROÇAS:
O QUE REPRESENTA A UNIVERÃO

EDUCAÇÃO OU ELEIÇÃO? EIS OS MILHÕES

S

e 2017 foi o ano das reformas,
preparem-se porque 2018 será o
da ‘deforma.’ Este é o cenário já
desenhado para áreas sociais como
educação, saúde, segurança pública,
infraestrutura e obras de combate à
seca. Pastas que em nada interessa ao
g o ve r n o s u a m a n u t e n ç ã o. N ã o
satisfeitos com o pouco que já lucram
com os salários exuberantes e suas
muitas verbas para ‘melhor servir o
povo brasileiro,’ os parlamentares
conseguiram aprovar em outubro do
ano passado o bilionário Fundo
Eleitoral que vai a partir deste pleito,
bancar as muitas campanhas políticas
em todo o País. Quando entrou em
tramitação na Câmara dos Deputados
e no Senado, a promessa era de que o

Fundo Eleitoral não causaria perdas
para verbas destinadas à educação e
saúde. Ledo engano, ou esperteza
m e s m o. O s p a r l a m e n t a re s q u e
garantiram a primeira fala,
simplesmente sumiram.Só para se ter
uma mínima ideia do prejuízo, o
bilionário aporte para as campanhas
eleitorais vai usurpar das quatro áreas
sociais um total de quase de R$1,75
bilhão. No cortar do bolo essa divisão
nefasta vai quebrar a educação em mais
de R$121 milhões; impedindo
construção de creches, o avanço do
transporte escolar para alunos da zona
rural, travando programas de pesquisa
e expansão até a conclusão da obra de
um hospital universitário na região
norte - previsto para funcionar agora

em 2018. Na saúde, o diagnóstico
também vai ser letal: serão
abocanhados cerca de R$350 milhões,
comprometendo a instalação de novas
unidades de saúde e a ampliação de
leitos.Resumindo, 2018, vai ser o ano da
escassez de verbas para melhorar a vida
e o trabalho do cidadão, do atraso do
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SINDICATO RENOVADO E PRONTO PARA AS BATALHAS
DIRETORIA

Salvador será sede do
Fórum Social Mundial.
P a r a a A S P RO L F, j á
ambientada com o
sindicalismo educacional
brasileiro da Educação, a
oportunidade de estar
nesse espaço abre
margem para novas
interlocuções com outros
atores do Brasil e de
outros países. Participe!
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PROCESSOS: OU PAGA, OU PARA
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