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PEC 241

É natural. Ao ou-
vir falar em PEC 
241 - agora PEC 

55 -, vem à cabeça 
a seguinte pergunta: 
como isso afetaria mi-
nha vida e da minha 
família? Não é difícil 
identificar os absurdos 
propostos na medida, 
que atacam em cheio 
direitos garantidos na 
Constituição e os investimentos em áreas sociais, entre elas, educação 
e saúde. Conhecer esses pontos é fundamental para entender quão 
perigosa seria a aprovação da PEC pelo Congresso Nacional e porque 
é tão importante lutar contra ela.

A PEC propõe congelar por 20 anos o orçamento federal sob a des-
culpa desonesta de “equilíbrio” das contas. Na prática, querem deixar 
de investir em áreas essenciais, principalmente, para os trabalhadores 
assalariados, para que sobre dinheiro para pagar juros abusivos de 
dívidas públicas que enriquecem os banqueiros.

Congelar o orçamento irá aumentar desigualdade e injustiça social. 
É a opinião de especialistas de institutições como Ipea, Dieese, univer-
sidades federais e até mesmo técnicos do Congresso Nacional. Abaixo 
alguns danos que podem ser provocados pela medida:
l Redução nos investimentos em educação, prejudicando o ensino 

público e de qualidade; 
l Cortes nos recursos que sustentam o SUS, que já é deficitário; 
l Estagnação do salário mínimo, afetando todos os trabalhadores. 

E eu com isso? 
Como essa medida pode prejudicar sua vida
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Rovena Rosa/Agência Brasil

Estamos de “olho”
“Fortium na Justiça, 

protestos contra “quentinhas” 
da JK, ponto eletrônico 

na Católica, entre outros

Que venha 2017!
Sindicato cria Grupos 

de Trabalho (GTs) 
e antecipa campanha 

salarial do próximo ano

Não fique só, fique 
sócio do Sindicato!
Campanha de sindicalização 

cresce e começa a 
render frutos

Todo apoio dos auxiliares da educação 
às ocupações das escolas pela juventude estudantil!

Ocupa e resiste!
No caso específico da educação, um sistema ainda mais 

frágil provocaria a desvalorização de todos os trabalha-
dores e também dos estudantes. Não por acaso, alunos 
estão engajados na luta, ocupando mais de 1.100 escolas e 
universidades de todo o país em protesto contra a PEC 241. 

Há outras maneiras de combater os problemas financei-
ros que não seja tirando dos trabalhadores para manter os 
benefícios das elites. Um bom exemplo seria a taxação de 
impostos sobre as grandes fortunas. É preciso a união de 
todos para impedir o andamento desta proposta descabida, 
apresentada por um governo sem legitimidade.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Estamos de olho
SAEP em ação

FORTIUM 
Assembleia dos funcionários e
ação na Justiça do Trabalho

A Faculdade Fortium é uma das 
instituições campeãs em denúncias por 
descumprir direitos: atrasos de salários, 
não pagamento de 13º e recolhimento 
irregular do FGTS. Após incontáveis 
tentativas de diálogo com essa obscura 
empresa, que trata seus funcionários 
com desprezo e atua impunemente 
na área da educação privada, o de-
partamento jurídico do Sindicato está 
preparando ações e cobranças judiciais 
para barrar tantas ações criminosas. 

O SAEP-DF conclama todos os fun-
cionários da Fortium a participarem da 
Assembleia Específica, que ocorrerá no 
dia 25 de novembro, sexta-feira, na 
sede do Sindicato, a partir das 18h. 
Serão discutidas ações para mudar 
essa situação de irregularidades na 
instituição, além da Campanha Sa-
larial de 2017. É hora de unidade, 
mobilização e luta!

CATÓLICA
 Ponto eletrônico

Reclamações de falhas no ponto 
eletrônico têm prejudicado os auxilia-

res técnicos na empresa. O Sindicato 
está acompanhando e cobra uma 
solução por parte da instituição.

SAEP alerta instituições 
inadimplentes 

O Sindicato cobrará na Justiça a 
Fortium e a Faculdade Evangélica 
por inadimplência no repasse da 
contribuição sindical laboral devida 
ao SAEP-DF. O alerta vale para outras 
instituições na mesma situação. Evite 
desgaste e multas. As empresas 
podem tirar suas dúvidas pelo correio 
eletrônico: cob.saepdf@gmail.com.

A diretoria do SAEP-DF tem intensificado cada vez mais a apuração do descumprimento 
de direitos dos auxiliares da educação em faculdades, colégios e creches. As denúncias mais 

frequentes são de irregularidades nas horas extras, recolhimento do FGTS, desvios 
de função, atrasos de salário, assédio moral, entre outras

REdE JK 
Troca de auxílio por “quentinha” azeda

Lamentável. A rede de ensino JK (Rede Azul), além 
de apresentar diversas irregularidades, constantemente 
denunciadas pelo Sindicato, resolveu servir “quentinhas” 
aos funcionários ao invés de pagar os R$ 16,00 de auxílio-
-alimentação garantidos na última Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

Não bastasse tentar driblar o acordo, funcionários 
ainda informaram que é comum receberem o “marmi-
tex” azedo. Quem se opõe, sofre perseguição e fica sob 
risco de demissão. Os problemas foram relatados por 
inúmeros trabalhadores, de diferentes setores e unidades 
da Rede JK.

A presidente do SAEP-DF, Suéllen Carina, protestou 
veementemente contra a situação: “A única coisa que 
está azul na rede de ensino JK é a comida azeda 
servida em marmitex aos seus funcionários”. Ainda 
segundo Suellen, o Sindicato mobiliza-se para realizar 
manifestações em frente às unidades da rede, expondo 
para toda a sociedade as imoralidades cometidas pela 
instituição contra os trabalhadores.
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Campanha Salarial 2017

A luta da classe traba-
lhadora por melhores 
condições nunca foi 

fácil. Mas sabemos que a 
Campanha Salarial de 2017 
se dará em ambiente ainda 
mais hostil. Com a consu-
mação do governo golpista 
de Michel Temer, o poder 
central do Brasil foi ocupado 
por representantes de toda a 
ganância capitalista empresa-
rial. Entre eles, os donos do 
ensino privado, que na busca 
por lucros e mais lucros, vão 
jogar duro contra os direitos 
dos profissionais da educação 
na próxima data-base.

Para fazer frente aos ata-
ques, teremos que estar for-
tes e organizados. Pensando 
nisso, a diretoria do SAEP-DF 
decidiu sair na frente, lan-
çando desde já as bases da 
campanha salarial do pró-
ximo ano. Pela primeira vez, 
serão instituídos dois Grupos 
de Trabalho (GTs) - ensino bá-
sico e ensino superior - para 
discutir e estruturar de forma 
eficiente nossas reivindica-
ções, com consultoria de es-

O SAEP-DF diz não ao Projeto de Lei “Escola 
sem partido”, que na verdade é a Lei da Mordaça. 
Retirar da sala de aula o direito à reflexão crítica 
sobre a realidade, impede a formação para a ci-
dadania. A Lei da Mordaça pretende construir um 
pensamento único. Isso não é educação é golpe!

Com Grupos de Trabalho (GTs), SAEP inova 
e antecipa campanha do próximo ano

pecialistas das áreas jurídica 
e econômica.

Entre os objetivos dos GTs, 
estão:
l análise detalhada de cada 

cláusula da CCT, verificando 
importância, clareza e impacto 
para os trabalhadores;
l promoção de estudos de 

cunho jurídico/econômico/
político para dar consistência 
e sustentação às reivindica-
ções;
l realização de seminários 

para debater com os traba-
lhadores as demandas e o 
processo de negociação com 
os sindicatos patronais;

l elaboração de estraté-
gias para fortalecer a Cam-
panha Salarial dentro das 
instituições de ensino, pres-
s ionando pr incipalmente 
aquelas que historicamente 
se posicionam contra os tra-
balhadores.

No atual cenário de ata-
ques imorais por parte dos 
governantes aos direitos tra-
balhistas, é fundamental uma 
Campanha Salarial mais 
estruturada e combativa. É 
preciso mostrar que educação 
não é um mero comércio, que 
pode ser disputado de forma 
irresponsável por empresários 
do país e de mercados inter-
nacionais, se aproveitando da 
falta de regulamentação do 
setor por parte do governo.

Uma Campanha Salarial 
vitoriosa para 2017 começa 
agora! A criação dos GTs é 
o primeiro passo dado pela 
diretoria do SAEP-DF. O se-
gundo, ainda mais importante, 
é a sindicalização de cada 
auxiliar técnico da educação 
privada no DF. Entre nessa luta! 
Sindicalize-se!

Lei da Mordaça é goLpe!
Apenas com escolas livres, 
alunos terão sua própria 

visão de mundo
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Campanha de Sindicalização

Neste mês de novembro, 
o SAEP-DF completa 11 
anos de existência. Mais 

de uma década de muita luta 
e conquistas importantes para 
a categoria dos auxiliares de 
administração escolar do ensino 
privado  no DF. Vitórias como o 
aumento de 60% no auxílio ali-
mentação alcançado na última 
Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT), após desgastantes 
rodadas de enfrentamento com 
o patronato. 

Todo esse trabalho vem sen-
do desempenhado pelo Sindi-
cato com uma estrutura ainda 
precária, bem menor do que a 
categoria merece.

Ao se filiar, o trabalhador 
contribui com apenas 1% de 
seu salário mensal ao Sindicato. 
Como o número de associados 
ainda é pequeno, o SAEP-DF 
depende quase que unicamente 
dos recursos do imposto sindi-
cal* para se manter. Os poucos 
recursos limitam a capacidade 
de mobilização contra os abu-
sos sofridos pela categoria. Os 
patrões sabem disso e se apro-

Primeiramente, é impor-
tante ter a consciência de que 
você estará fortalecendo a luta 
por melhores condições para 
todos. Segundo: você desfruta-
rá de uma série de benefícios. 
Veja alguns bons motivos para 
se filiar:
l O Sindicato é a sua voz 

nas mesas de negociações por 
melhores salários;
l É a entidade que te repre-

senta diante do empregador e 
cobra o cumprimento de seus 
direitos;
l Garantia de assistência 

jurídica de graça, com ad-
vogados especializados em 
direitos trabalhistas;
l Filiados ao SAEP-DF en-

tram no clube de convênios 
Masterclin, com descontos na 
aquisição de produtos e servi-
ços em mais de 700 empresas
l Sindicato forte é funda-

mental, pois o empregador, 
por si só, não te dará nada. 
O pouco que o trabalhador 
consegue é com muita luta.

Em pouco mais de dois me-
ses, a Campanha de Sindicali-
zação do SAEP-DF já rende bons 
frutos. Um deles, a ampliação 
em 7 vezes do horário de atendi-
mento jurídico aos auxiliares. O 
aumento de recursos com novas 
filiações possibilitou à diretoria 

estender, a partir deste mês, de 
um para quatro dias da semana 
o serviço, que  funcionará em 
dois períodos.

O atendimento jurídico da 
primeira visita era efetuado 
apenas nas manhãs de terça-
-feira, das 8h às 12h. De no-

vembro em diante, o plantão 
funcionará de segunda a quin-
ta-feira, em dois períodos: das 
8h às 12h e das 13h às 17h. Os 
plantões de terça e quarta-feira 
são realizados na própria sede 
do Sindicato.

Para receber orientação so-

bre seus direitos, tirar dúvidas 
sobre as condições de trabalho, 
previdência e ajuizar ações tra-
balhistas gratuitamente, basta 
agendar por telefone (3034-
8685 / 8687) ou ir ao SAEP-DF, 
no Setor Comercial Sul (Ed. 
Denasa).

Jurídico

Não fique só, fique sócio do Sindicato!

O conforto das águas termais de Goiás estar mais perto de você. Fortaleça 
a luta por melhores condições de trabalho. Filie-se ao SAEP-DF e concorra a 
dois convites, com direito a acompanhante, para um fim de semana em Caldas 
Novas-GO. É mais uma iniciativa da Campanha “Não fique só, fique sócio 
do Sindicato!”. 

 Os detalhes da promoção serão divulgados no sítio do Sindicato e através 
da equipe de filiação, que está percorrendo as instituições de ensino pelo DF. 
Além da viagem, também serão sorteados outros brindes entre os novos sindi-
calizados. Aproveite. Filie-se ao SAEP-DF!

veitam para oprimir ainda mais 
nas mesas de negociação.

Unidos podemos mais!
O aumento no número de 

filiados ao Sindicato, além da 
questão financeira torna a or-
ganização mais numerosa e 
também mais democrática e 
participativa. Com debates mais 
amplos, surgirão novas ferra-
mentas para a luta por melhores 
condições para a categoria. 

Desde o mês de setembro, 
o SAEP-DF vem trabalhando 
incansavelmente pelo fortale-
cimento da instituição com a 
Campanha de Sindicalização 
“Não fique só, fique sócio do 
Sindicato!”. A meta é triplicar 
o número de apoiadores, com 
pelo menos mais 2.000 novos 
filiados. Conheça nossas ações, 
interaja, filie-se. Unidos, pode-
mos muito mais! 

A filiação pode ser feita na 
sede do Sindicato, no Setor 
Comercial Sul (Ed. Denasa), ou 
na página da internet: www.
saepdf.org.br. Além disso, 
existem as equipes de filiação 
que estão percorrendo todas as 
instituições de ensino.

*Imposto sindical: valor referente 
a um dia de trabalho, descontado 

uma vez ao ano de todo trabalhador 
brasileiro pelo governo. 

Apenas 60% desses recursos são 
repassados ao Sindicato. O restante 

o governo distribui às entidades 
nacionais e ao Fundo 

de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

Quais as vantagens 
de me filiar?

Com mais filiados, atendimento jurídico é ampliado em 7 vezes

Filiação e fim de 
semana em Caldas Novas


