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O s donos de algumas 
escolas da educação 
básica não querem cum-

prir a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2007/2009, que 
determina o reajuste do piso sa-
larial da categoria. Pela CCT, o 
piso dos auxiliares da educação 
básica, a partir de 1º de maio, é 
R$ 461,45, conforme determina a 
cláusula 3º, que trata do reajuste 
salarial. 

A equação é a seguinte: pega-
se o salário mínimo de 1º de 
abril deste ano (R$ 415) e aplica-
se sobre este valor 5 pontos 
percentuais. As perdas acumu-
ladas deste ano – de 1º de maio 
de 2007 a 30 de abril de 2008 
— segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística) são 5,9% (INPC — Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor). Em seguida, aplica-se 
este índice e assim obtém-se o 
novo piso salarial.

Está na CCT e queremos vê-

EDUCAÇÃO BÁSICA: a partir de 1º de maio, o piso aumentou para R$ 461,45
ENSINO SUPERIOR: a partir de 1º de maio, os pisos passaram a R$ 476,55 e R$ 550,68 (função que exige ensino médio)

PISO SALARIAL

Escolas não cumprem
Convenção 2007/2009

la cumprida e respeitada. Nesse 
particular, não há mais o que 
negociar, os donos de escola 
devem agora cumprir o estabe-
lecido na convenção coletiva.

Com este objetivo, em abril, 
o SAEP encaminhou ao Sinepe 
(Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Distrito 

Federal) uma pauta abrangente 
para iniciar a negociação das 
cláusulas sociais, com base no 
parágrafo único da cláusula 2º 
da CCT vigente, que estabelece: 
“Na data-base de 1º de maio de 
2008 serão negociadas apenas as 
cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho”.

Na correspondência, o SAEP 
também pediu ao sindicato pa-
tronal a defi nição de um calendá-
rio de reuniões, a fi m de permitir 
que as partes — trabalhadores e 
empregadores — iniciassem as 
negociações dessas cláusulas.

O fato é que até agora o Sinepe 
não deu retorno. Assim, o proces-
so que deveria ser desencadeado 
em maio chega ao mês de agosto 
sem soluções concretas. Trata-se 
de um atraso injustifi cável por 
parte dos empregadores. 

O Sindicato quer que o Sine-
pe oriente as escolas a aplicar 
o reajuste de 5,9% sobre o piso 
salarial.

ANOTEM

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) elaborou 
um levantamento que aponta as 
desigualdades no Brasil. Um dos 
dados mostra que os 10% mais 
ricos concentram 75,4% da riqueza 
do País. 

Os dados foram apresentados 
em maio pelo presidente do Ipea, 
Márcio Pochmann, no CDES (Con-
selho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social). O objetivo, segundo 
ele, é oferecer elementos para a 
discussão da reforma tributária. 

Ainda segundo a pesquisa, a 
concentração é maior em três capi-
tais brasileiras – São Paulo, onde 
10% detém 73,4% de toda a riqueza; 
Salvador, 67% e, no Rio, 62,9%. 
Segundo Pochmann, um dos prin-
cipais responsáveis pela distorção é 
o sistema tributário em vigor. 

Na história brasileira, segundo 
Pochmann, pouco mudou desde o 
Século 18, quando os 10% mais ri-
cos concentravam 68% da riqueza, 
no Rio de Janeiro, capital do País. 

Ipea: 10% dos 
mais ricos detêm 
75% da riqueza
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Dois importantes temas para 
o movimento sindical são 
destaque no debate político 

nacional — a Convenção 158 da OIT, 
que proíbe a demissão sem justa causa; 
e a redução da jornada de trabalho, 
sem redução de salário.

Os ambientes político e econômico 
favoráveis a avanços na agenda social do 
País permitem ao movimento sindical 
debater estes temas com possibilidades 
de aprová-los no Congresso Nacional.

Os patrões cerraram fi leiras e con-
seguiram rejeitar a Convenção 158 na 
Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara em 4 de julho. Mas a mensa-
gem presidencial que ratifi ca (aprova) 
a norma internacional ainda será ana-
lisada pelas comissões de Trabalho; e de 
Constituição e Justiça.

A Convenção 158 é uma medida de 
grande impacto, porque proíbe a demissão 
imotivada. No Brasil, o patronato utiliza 
a demissão imotivada com dois fi ns: um 
é estimular a rotatividade para rebaixar 
o salário, esse é um motivo econômico; e 
o outro é um motivo político, uma forma 
de ameaça, se o trabalhador se sindicaliza, 
participa de uma assembléia ou faz uma 
crítica é demitido levianamente. Essa con-
venção proíbe essas demissões por motivos 
políticos. A aprovação dessa norma teria 
um grande impacto e fortaleceria muito o 
movimento sindical e acabaria com uma 
grande injustiça.

JORNADA DE TRABALHO
A redução da jornada de trabalho, 

sem redução de salário, é outro tema 
caro ao movimento sindical, pois os 
níveis de produtividade e lucratividade, 
aliado ao desenvolvimento tecnológico 
permitem reduzir em 4 horas a atual 
jornada do trabalhador brasileiro.

A fi m de contribuir com a discussão, 
a Câmara dos Deputados realizou em 6 
de junho amplo debate sobre o tema, que 
se insere na agenda política nacional.

Três aspectos relevantes — social, 
econômico e fi scal — fazem o SAEP-DF 
se engajar na defesa desta proposta em 
discussão no Legislativo federal. 

Do ponto de vista social, reduzir a 
jornada de 44 para 40 horas semanais 
produz os seguintes efeitos: 1) dignifi ca 
e humaniza as relações de trabalho; 2) 
melhora a qualidade de vida do trabalha-
dor, que terá mais tempo para a família, 
o lazer e para a formação e qualifi cação 

profissional; 3) reduz o número de 
acidentes e das doenças profi ssionais 
(estresse, depressão, lesões por ativi-
dade repetitiva, entre outras); e 4) abre 
novos postos de trabalho, permitindo a 
inclusão social e produtiva de jovens e 
desempregados.

Sob a lógica econômica, poucas vezes 
o ambiente esteve tão favorável à redu-
ção da jornada considerando que: 1) a 
economia está em franca expansão; 2) os 
ganhos de produtividade, decorrentes de 
inovações tecnologias e organizacionais, 
têm crescido mais que os salários;

3) a valorização do Real em relação 
ao dólar vem favorecendo a moderniza-
ção do parque produtivo das empresas, 
com aquisição de máquinas e equipa-
mentos a baixo custo; 4) a contratação 
de pessoal e os aumentos salariais 
não têm acompanhado o aumento da 
produção e da produtividade, o que 
signifi ca mais lucros para as empre-
sas; 5) a redução da jornada contribui 
para o aumento da produtividade, já 
que o trabalhador exerce seu ofício 
mais motivado, com mais atenção e 
concentração e com menos desgaste; 
6) a redução da jornada também evita 
despesa com manutenção e conserto de 
equipamentos decorrentes de fadiga e 
cansaço do trabalhador; 7) a média de 
participação do salário nos custos totais 
de produção é inferior a 20%, a redução 
da jornada representaria menos de 2% 
e ocorre apenas uma vez, nos períodos 
de negociação salarial; e 8) houve deso-
neração em vários setores da atividade 
produtiva e redução de tributos com o 
fi m da CPMF, sem redução de preços; 
as empresas podem perfeitamente arcar 
com a redução da jornada de 44 para 40 
horas semanais.

No plano fi scal, a redução da jorna-
da signifi cará importante redução de 
despesas com saúde e com a Previdên-
cia Social. As doenças profi ssionais e 
os acidentes de trabalho, por excesso 
de jornada, representam um custo 
significativo para o Governo. São 
gastos bilhões de reais com: 1) seguro-
acidente; 2) despesas hospitalares; 
3) reabilitação; 4) internações; e 5) 
medicamentos.

Proibir a demissão imotivada (sem 
justa causa) e reduzir a jornada de 
trabalho só traz vantagens para os 
trabalhadores e empregadores e, conse-
qüentemente, para a economia.
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania da Câmara aprovou, 
no dia 16 de julho, o PL 
7.376/06, do ex-sena-
dor Rodolpho Tourinho 
(DEM/BA), que cria pen-
são alimentícia para a 
mulher grávida, da con-
cepção ao parto.

Pelo projeto, que será 
sancionado pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o futuro pai deverá 
compartilhar com a gestante, na proporção dos recursos dos dois, as despesas 
adicionais do período de gravidez, como aquelas relacionadas a alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, inter-
nações, parto e medicamentos.

RESPONSABILIDADE

Pensão alimentícia da 
concepção ao parto vira lei

Taxa assistencial: 
sustenação do Sindicato
Em razão da assinatura da 

Convenção 2008/09 com o Sin-
depes, todos os auxiliares, sindi-
calizados ou não, terão sobre o 
salário de agosto desconto de 2%. 
Este é para financiar as atividades 
desenvolvidas pelo SAEP-DF em 
razão da campanha salarial, que 
garantiu a reposição das perdas, 

mais abono. Leia matéria completa 
na página 3. 

Assim, cumprindo ainda a con-
venção, como determina o parágrafo 
1o, da cláusula 28a, esse desconto 
não será feito na medida em que o 
auxiliar manifeste, pessoalmente, 
no Sindicato, de 4 a 13 de agosto, 
oposição à taxa. 

SCS Quadra 01, Bloco K, Sala 202, Ed. Denasa  - Brasília/DF – CEP 70398-900
Telefones: (61) 3034-8685 / 8687  Fax: (61) 3034-8688  -  saepdf@gmail.com
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Num açougue da zona norte 
de São Paulo, o atendente 
Luciano dos Santos explica 

como seus fregueses estão fazendo 
para driblar o alto preço da carne. 
“O povo pega a carne, dá uma 
mergulhadinha na panela e tira, só 
para dar um gostinho”. A brinca-
deira, no fundo, refl ete a mudança 
de hábitos na mesa dos brasileiros 
causada pela infl ação. 

“Nos últimos três meses, ti-
vemos cerca de 50% de aumento 
e uma parte disso temos que re-
passar”, diz Rosival Reis, gerente 
do açougue. Por isso, explica, “o 
pessoal está comprando menos ou 
substituindo pela carne de frango”. 
De acordo com o Índice Geral de 
Preços-10 (IGP-10), da Fundação 
Getúlio Vargas, em junho a carne 
bovina teve um aumento de 5,14% 

A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2008/09 celebra-
da entre o SAEP-DF e o Sindepes 
(Sindicato das Entidades Man-
tenedoras de Estabelecimentos 
Particulares de Ensino Superior 
do Distrito Federal), com vigên-
cia a partir de 1o de maio, repõe a 
infl ação de maio de 2007 a abril 
de 2008.

Pela convenção, os auxiliares 
de administração escolar das ins-
tituições de ensino superior terão 
acrescidos no salário a partir de 1º 
de maio, a título de reposição, o 
índice de 5,9%. 

O abono de R$ 50, será pago 
em duas parcelas de R$ 25, nos 
meses de agosto e outubro de 
2008, determina o parágrafo 3o 
da CCT.

Com o reajuste, o piso da 
categoria — que até o dia 30 de 
abril era de R$ 450; e R$ 520 para 
a função que exige ensino médio 
— aumentou para R$ 476,55 e R$ 
550,68, respectivamente, a partir 
de 1º de maio de 2008.

No plano social, destaca-se a 
redução do prazo para aquisição 
de bolsa de estudo, que antes era 
de dois anos de vínculo emprega-
tício, agora o direito é garantido 
a partir do sexto mês de trabalho 
na instituição. O desconto é de 
70% do valor das mensalidades 
escolares ou parcelas, para um 
fi lho, até completar 24 anos, mu-
lher ou marido do/a auxiliar de 
administração escolar ou para o 
próprio empregado matriculado 
na instituição. 

A infl ação não é igual para todos. 
Ela é sempre pior para os pobres, 
principalmente por causa do au-
mento no preço dos alimentos, que é 
o principal gasto de quem tem renda 
mais baixa. Por isso, a infl ação atual 
pesa mais para os pobres. Segundo 
os institutos que pesquisam os pre-
ços, a infl ação brasileira disparou. 

Em maio, o Índice Geral de 
Preços-Mercado (IGP-M), da 
Fundação Getúlio Vargas, foi de 
1,61%, muito maior que a marca 
de 0,69% em abril. Em 2008, já 
são 4,74% no ano. E, nos últimos 
doze meses, chega a 11,53%. O 
Índice do Custo de Vida (ICV), 
do Dieese, revela situação pare-
cida: em maio foi de 0,87%, mais 
que o dobro de abril, que fi cou 
em 0,42%. Para o Dieese, nos úl-
timos doze meses a infl ação foi 

de 4,95%; o aumento no preço 
dos alimentos foi muito maior, 
chegando a 14,17%. 

Os técnicos do Dieese explicam 
que a infl ação cresce principalmen-
te por causa da alta nos preços de 
apenas seis alimentos básicos: ar-
roz, feijão, carne, óleo e derivados 
do trigo e leite. 

Os trabalhadores odeiam a in-
fl ação porque perdem com ela.

Enfrentam o mal-estar infl acio-
nário com duas orientações estra-
tégicas essenciais:

1) é preciso manter o ritmo 
do desenvolvimento e garantir a 
continuidade de ganhos reais de 
salários;

2) pode-se enfrentar os focos in-
fl acionários localizados (alimentos, 
por exemplo) com mais oferta e 
não com restrição ao consumo.

Reposição do INPC mais 
abono para auxiliares das IES 

ECONOMIA

Com a infl ação, o povo come menos
para o consumidor. 

O preço do frango tam-
bém não tem ajudado. “An-
tes, pagava R$ 1,76 pelo 
quilo ao fornecedor e agora 
tenho que desembolsar 
R$ 2,90”, diz o feirante 
Sérgio da Silva, há 23 anos 
na profissão. “Tive 40% 
de redução no meu lucro 
porque não posso passar o 
aumento todo ao freguês se-
não, ele não compra mais”, 
lamenta. 

Mas não é só a carne a 
vilã da inflação no carri-
nho dos brasileiros. “Estou 
fazendo mais sopas de legumes e 
menos arroz e feijão porque estão 
muito caros”, diz a doméstica Fran-
cisca Moura da Silva. Com salário 
de R$ 700, conta que gastava R$ 300 

por mês em alimentação e hoje usa 
metade de sua renda. “Aproveito 
para fazer regime”, brinca. 

Numa feira em São Paulo, Dona 
Francisca relata aquilo que os ins-

titutos comprovam por 
pesquisa. De fato, a dupla 
arroz-feijão, a favorita dos 
brasileiros, está entre os 
produtos que mais subi-
ram nos últimos meses: 
de maio para junho, de 
acordo com o IGP-10, o 
aumento foi de 7,82%. 

Há 25 anos trabalhando 
em feira, Milton Felinto 
da Silva também reclama. 
“Vendia a bacia da cenoura 
por R$ 0,50 e agora tive de 
dobrar o preço”. A caixa da 
hortaliça subiu, de acordo 
com Silva, de R$ 10 para R$ 

20. Situação semelhante aconteceu, 
segundo ele, com o tomate, a berinje-
la e o pimentão. “Meu lucro caiu 30% 
porque se repasso o aumento, o povo 
diz que estou enfi ando a faca”. 

ENSINO SUPERIORQuando os preços sobem, 
os pobres sofrem mais

INPC de 5,9% mais abono de 9,08% sobre o 
piso de R$ 550,68 para todos os auxiliares
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A Contee (Con-
federação Nacional 
dos Trabalhado-
res nos Estabeleci-
mentos de Ensino), 
entidade à qual o 
SAEP-DF é fi liado, 
aprofunda campa-
nha que denuncia 
e esclarece sobre a 
mercantilização do ensino superior. 

Desse modo, recomendamos a lei-
tura do elucidativo artigo “O mercado 
de ações e a desnacionalização da educação 
superior”, da professora licenciada da 
PUC-Campinas e secretária de Co-
municação da Contee, Maria Clotilde 
Lemos Petta. 

No texto, Maria Clotilde descreve 
como a mídia retrata, nas editorias de 
economia o ensino superior. “(...) edu-
cação superior é um ótimo ‘negócio’ 

e que, pela primeira 
vez, ações de uma 
instituição de ensino 
superior (IES) já po-
dem ser negociadas 
na Bolsa de Valores. 
E nas apostas do mer-
cado sobre empresas 
com possibilidades 
de ganhos em grande 

escala, ao lado dos bancos e frigorífi -
cos, surgem as IES.” 

Mas, “contraditoriamente, repre-
sentantes das mantenedoras se mos-
tram intransigentes ao não atender as 
reivindicações dos trabalhadores das 
instituições de ensino privado - pro-
fessores e técnico-administrativos — 
sob a alegação de que o setor está em 
crise”, aponta a incoerência. 

O artigo está na página da Contee 
— www.contee.org.br. 

CONVÊNIOS
Estes convênios 

oferecem aos 
sindicalizados 

acesso a 
diferentes  
planos de 

saúde e outros 
serviços. Mais 

informações 
ligue no 

Sindicato. 

CAMPANHA

Artigo esclarece como se 
dá mercantilização das IESNas mulhe-

res, os controles 
são diversifi-
cados e visam 
intimidar, sub-
meter, proibir a 
expressão ver-
bal e interditar a 
fi siologia, com o 
controle do tem-

po e de permanência no banheiro. 
Relaciona atestados médicos e faltas 
involuntárias à suspensão de cestas 
básicas ou promoções.

Nos homens, os mecanismos de 
controles, preferencialmente, têm o 
objetivo de atingir a sua virilidade.

ESTRATÉGIAS DO AGRESSOR
Escolher a vítima e isolar do grupo, 

impedir de se expressar e não explicar 
o porquê e desestabilizar emocional 
e profi ssionalmente. Com isso a víti-
ma vai perdendo, simultaneamente, 
sua autoconfi ança e o seu interesse 
pelo trabalho. Destruir a vítima com 
mecanismos de vigilância acentuada 
e constante. A meta é isolá-la da fa-
mília e amigos, que em decorrência 
desse método passa muitas vezes a 
usar drogas, especialmente bebidas 
alcóolicas. Forçar uma situação para 
que a vítima peça demissão ou seja 
demitida por insubordinação. Impor 
ao coletivo uma autoridade com vis-
tas a aumentar a produtividade.

COMO COMBATER 
AÇÃO DO AGRESSOR

Resistir é o primeiro passo, ano-
tando com detalhes todas as humi-
lhações sofridas (dia, mês, ano, hora, 
local ou setor, nome do agressor, co-
legas que testemunharam o ocorrido, 

conteúdo da conversa e o que mais 
for necessário).

Procurar a ajuda dos colegas, 
especialmente daqueles que teste-
munharam o fato ou que já sofreram 
humilhações do agressor.

Evitar conversar com o agressor 
sem testemunhas. É sempre salutar 
levar um colega de trabalho ou um 
representante sindical.

Exigir por escrito explicações 
do ato agressor, permanecendo 
com cópia da carta enviada ao De-
partamento Pessoal ou ao setor de 
Recursos Humanos e da eventual 
resposta do agressor com protoco-
lo. De preferência, envie sua carta 
registrada pelo Correio, com aviso 
de recebimento.

Procurar o sindicato e relatar o 
fato para os representantes sindicais 
e instâncias como Ministério Público 
do Trabalho, Justiça do Trabalho, 
Comissão de Direitos Humanos e 
Conselho Regional de Medicina.

Recorrer ao Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador e relatar a 
humilhação sofrida ao médico, assis-
tente social ou psicólogo.

Buscar apoio na família, amigos 
e colegas. O afeto e a solidariedade 
são fundamentais para o resgate da 
auto-estima, dignidade, identidade 
e cidadania.

Detalhe importante: se você for 
testemunha de cenas de humilhação 
no ambiente de trabalho, a recomen-
dação é para que o medo seja supe-
rado e você assuma uma postura de 
solidariedade com seu colega. Você 
poderá ser a próxima vítima e, neste 
momento, o apoio dos seus colegas 
também será precioso. O medo só 
reforça o poder do agressor.

Assédio moral 
segundo o sexo

Benefício pago aos trabalhadores 
com salário mensal de até R$ R$ 
710,08, para ajudar no sustento dos 
fi lhos de até 14 anos incompletos ou 
inválidos, os enteados e os tutelados 
que não possuem bens suficientes 
para o próprio sustento.

De acordo com a Portaria 77, 
de 12 de março de 2008, o valor do 
salário-família será de R$ 24,23, por 
fi lho de até 14 anos incompletos ou 
inválido, para quem ganhar até R$ 
472,43. Para o trabalhador que rece-
ber de R$ 472,44 até 710,08, o valor 

do salário-família por fi lho de até 14 
anos incompletos ou inválido, será 
de R$ R$ 17,07. 

Têm direito ao salário-família 
os trabalhadores empregados e os 
avulsos. Os empregados domésticos, 
contribuintes individuais, segurados 
especiais e facultativos não recebem 
salário-família. 

Para a concessão do salário-família, 
a Previdência Social não exige tempo 
mínimo de contribuição. O benefício 
será encerrado quando o/a fi lho/a 
completar 14 anos.

Salário-família: Previdência 
reajusta benefícios

Empréstimo consignado


