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O

Não ao retrocesso, não
aos ataques aos nossos direitos

Golpe é contra os
trabalhadores. Terceirização, reforma
na previdência, fl exibilização das leis trabalhistas e
retirada de direitos fazem
parte do programa de governo de Michel Temer. Para
os auxiliares técnicos a luta
é ainda mais complexa. O
Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 30, que regulamenta
a terceirização, significa o
agravamento das condições
de trabalho. O empresaria-

do que controla os estabelecimentos particulares de
ensino busca a todo custo
diminuir os direitos dos trabalhadores. É preciso que
a classe trabalhadora saia
da imobilidade, vá além da
pauta corporativista e resista
ao ataque e a tentativa de
dissolução das conquistas.
Além disso, é fundamental
fortalecer o sindicato, ocupar as ruas, permanecendo
firme na defesa dos direitos
garantidos em anos de luta.

Não fique só. Fique
sócio do sindicato e
fortaleça a nossa luta!

SAEP fecha negociação da Convenção Coletiva
dos auxiliares técnicos nível superior com avanços
significativos. Para presidente da entidade o resultado
da campanha salarial foi positivo. No entanto, ela
destaca que para avançar mais é essencial que os
trabalhadores e trabalhadoras se comprometam com
a luta para conquistar novos direitos.

SAEP lança campanha
de filiação. Objetivo
é ampliar número de
associados/as para
fortalecer a entidade
sindical e viabilizar,
permanentemente,
a luta por melhores
condições de
remuneração e
trabalho.

www.saepdf.org.br

Aqui você fica sabendo o que acontece de importante e o que interessa à categoria
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Editorial

O golpe contra os trabalhadores

C

om a destituição da presidenta eleita democraticamente, Dilma Rousseff, setembro começou com a
consolidação de um golpe de
estado e junto a esse processo
a certeza de que o atual cenário político e econômico é o
pior dos últimos 14 anos. Corte
de políticas públicas e redução
no investimento nas áreas da
educação e saúde, privatização das estatais, reforma da
previdência, flexibilização das
leis trabalhistas com retirada
de direitos, são alguns dos
pontos altamente prejudiciais
para a classe trabalhadora e defendido pelo governo golpista de Michel Temer.
O “choque de gestão” adotado pelo atual governo tem
o claro objetivo de diminuir o

papel do estado em setores que beneficiam a população brasileira, como
previdência, educação
e saúde, para proteger
aos interesses do capital
nacional e estrangeiro.
Ainda nesse contexto
de retrocessos, a Câmara
e o Senado estão trabalhando contra os trabalhadores e trabalhadoras,
defendendo o negociado
sobre o legislado, ou seja,
a livre negociação entre
empregado e empresa
permitindo que as convenções coletivas deixem de
ter legitimidade. Além disso,
o movimento sindical perde
força como instrumento de
luta em defesa dos direitos dos
profissionais que representa.

Para nós, auxiliares técnicos,
a luta é ainda mais complexa.
O Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 30, que regulamenta a
terceirização, significa o agravamento das condições de
trabalho. Infelizmente, o em-

presariado que controla
os estabelecimentos particulares de ensino busca
a todo custo diminuir os
direitos dos trabalhadores.
Desta forma, as entidades sindicais e a classe
trabalhadora possuem um
papel fundamental nessa
conjuntura. É preciso sair
da imobilidade, ir além
da pauta corporativista
e resistir ao ataque e a
tentativa de dissolução
das nossas conquistas. Por
fim, é preciso entender
que esse golpe é contra
nós, para manter as taxas de
lucro da elite cada vez mais
altas. Assim, o nosso papel é
fortalecer o sindicato, ocupar
as ruas, permanecendo firme
na defesa dos nossos direitos.

SAEP em ação

Estamos de olho
A Diretoria do SAEP tem intensiﬁcado cada vez mais a investigação e apuração de denúncias de irregularidades e
descumprimento dos direitos dos auxiliares nas faculdades, colégios e creches. As denúncias de irregularidades que chegam
ao Sindicato, em sua maioria, são sobre horas extras, recolhimento de FGTS, atraso no pagamento mensal, desvio de função,
insalubridade, descumprimento na cláusula do auxílio-alimentação, assédio moral, dentre outras. A lista é grande.
Justiça
O SAEP preza pela resolução dos
problemas por meio do diálogo e
negociação. No entanto, muitos estabelecimentos de ensino não levam a
sério os direitos dos seus profissionais.
Por vezes o Sindicato busca na justiça
apoio para mediar alguns conflitos,
resultando em multas, termos de ajuste
de conduta e condenações para as instituições que insistem em não dialogar
com a entidade sindical. O SAEP está
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apurando denúncias das faculdades
Fortium, Evangélica, Mauá, Projeção,
Rede JK, Cecap/COC além de dezenas
de colégios, escolas e creches.
Mobilização e luta direta
Agora, além de intensificar essas
frentes de atuação, o Sindicato está
intensificando o trabalho de base nas
instituições. Mobilizações, atos, rodas
de conversas. Vamos denunciar para
pais, alunos e sociedade as arbitrarie-
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Plano de Cargos
A presidente do SAEP, Suellen Carina,
participou de reunião, no dia 31, no
IESB para tratar do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração (PCCR) dos
auxiliares técnicos do ensino superior.
A entidade sindical ficou de estudar o
Plano e convocar a trabalhadores para
discutir o PCCR.
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Campanha Salarial

Pressão e empenho garantem avanços na
CCT para auxiliares do ensino superior
Presidente do SAEP destaca que novos avanços somente
serão possíveis com a plena participação da categoria

A

pós pressão dos dirigentes sindicais do SAEP e
a mobilização dos auxiliares técnicos, a campanha
salarial do ensino superior
terminou com avanços significativos à Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT). Foram
necessárias seis rodadas de
negociação, entre sindicato
e representantes patronais,
para garantir melhoria nas
cláusulas do novo acordo.
Nesta data-base, o grande
avanço para os auxiliares de
ensino foi o reajuste de 60% no
auxílio alimentação, o maior
deste a implementação do
benefício. Na primeira reunião para discussão da pauta
de reivindicações, o Sindepes
(representante patronal) propôs apenas a aplicação da

inflação, estimada em 9,83%,
assim o valor do benefício seria
fixado em R$10,98. Imediatamente, a direção do sindi-

“Considero positivo o resultado da
campanha salarial, no entanto, temos muito
que avançar, e isso só será possível com a
plena unidade dos auxiliares técnicos da
educação nas atividades propostas pelo
sindicato, nas mobilizações das campanhas
salariais e na luta por melhorias nos
locais de trabalho. A categoria precisa se
comprometer com a luta para conquistar
novos direitos”, enfatiza a presidente.

Direção do SAEP visita faculdades para tratar da Campanha Salarial

cato recusou a proposta por
considerar o valor rebaixado.
Foram necessárias seis rodadas de negociação para

que fosse consolidada uma
proposta minimamente aceitável e que representasse os
anseios dos trabalhadores. O
auxílio alimentação passou de
10 para 16 reais, retroativo
ao mês de maio deste ano.
A categoria conquistou ainda aumento no piso salarial
para R$1.100, reajuste salarial
de 9%, aplicado no mês de
maio, abono salarial de R$
300, além da alteração na
cláusula que trata da bolsa de
estudos, que reduziu de seis
para três meses a carência.
A presidente do SAEP, Suéllen Carina, destaca que o
avanço no auxílio alimentação
e demais conquistas na CCT
são significativos diante da crise econômica que afeta diretamente o bolso do trabalhador.

Principais conquistas:
l Abono no valor de R$ 300,00
l Reajuste salarial de 9%
l Reajuste no piso salarial para R$ 1.100
l Reajuste de 60% no auxílio alimentação
l Redução da carência para acessar bolsa de
estudo de seis para três meses.

Mobilização do Sindicato para a data-base dos auxiliares técnicos

3

Setembro de 2016

Filiação

Sindicato lança campanha de
filiação para fortalecimento da luta
Um sindicato só se faz forte com a adesão da categoria, a luta não se faz sozinha

O

Sindicato é o ponto
de apoio que a classe
trabalhadora tem para
lutar por melhores condições
de trabalho. É a partir da atuação da entidade sindical que se
potencializa a possibilidade de
vitória nas reivindicações por
mais direitos. Além disso, o sindicato existe, principalmente,
porque cumpre o papel de proteger e defender os interesses
da categoria que representa.
No entanto, a sua sobrevivência depende, em parte, da
participação e filiação dos trabalhadores. O SAEP é mantido
a partir das mensalidades dos
trabalhadores e trabalhadoras
associados. Por isso, se o número de sindicalizados aumenta a força da entidade sindical
também cresce. Um sindicato
fortalecido tem mais capacidade para reivindicar avanços
nos direitos conquistados. Para
mais, a sindicalização é um
importante instrumento para
manter a classe trabalhadora
unida e fortalecida para a luta.
Nossa categoria possui
aproximadamente 15 mil auxiliares no DF, desse total,
cerca de 9% são associados
ao SAEP. Esse resultado reflete diretamente na mesa de
negociação, principalmente,
nesta atual conjuntura política
e econômica onde se pauta
no Congresso Nacional, com
o apoio do empresariado, a

retirada de direitos e retrocessos nas leis trabalhistas. Para
virar esse jogo contamos, mais
uma vez, com a adesão e compromisso dos trabalhadores
e trabalhadoras com a luta.
Ao se filiar, o associado
permite o desconto de 1% (um
por cento) do salário por mês.
É com este recurso que o SAEP
financia e fortalece a luta da
categoria. Ademais, o auxiliar sindicalizado tem acesso
a convênios que permitem
descontos nos mais variados
tipos de comércio e serviços.
Neste sentido, para estimular a participação dos
auxiliares de ensino junto ao
Sindicato, a direção do SAEP
vai lançar neste mês de setembro uma nova campanha de filiação, com o lema “Não fique
só! Fique Sócio do Sindicato!”.

Por que se filiar ao SAEP?
 As conquistas salariais e os benefícios são resultados

da unidade e participação da categoria e das estratégias de negociação da entidade sindical;
 O Sindicato luta pela manutenção e ampliação dos

direitos já conquistados, além de atuar na defesa de
projetos de lei que beneficiem os trabalhadores e
trabalhadoras;
 O SAEP dispõe de um departamento jurídico para

atender os filiados e filiadas em causas trabalhistas;
 O sindicalizado passa a fazer parte do SAEP, fortale-

cendo as nossas lutas e garantindo novas conquistas.

Jurídico

Sindicato amplia atendimento jurídico
Com pouco mais de dez meses à frente do SAEP, a atual direção vem buscando
aprimorar o atendimento para os auxiliares de ensino. Nesse sentindo, a entidade
sindical a partir deste mês vai ampliar o
atendimento jurídico com o objetivo de
alcançar ainda mais trabalhadores.
Os associados vão contar com três
dias de atendimento para causas trabalhistas.
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A diretora do departamento jurídico, Fátima Silva, destaca que a
ampliação no atendimento do departamento jurídico dará prioridade aos
sindicalizados. Ela esclarece ainda
que, além de prestar a assistência
aos associados, o jurídico respalda
toda a atuação dos diretores junto
à categoria sobre os seus direitos
trabalhistas.

