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Em outubro de 2015, o PMDB lançou um 
programa para o país que recebeu o nome 
de “Uma ponte para o futuro”. Na época, 
apesar de vários alertas do movimento 
sindical, deu-se pouca importância ao seu 
conteúdo. 

Agora, diante da possibilidade do vice-
presidente, Michel Temer, se tornar 
presidente do país, nos vemos na eminência 
da execução de um programa que não teve 
o voto popular nas urnas e sermos atacados 
em nossos direitos. 

Este programa terá o apoio dos empresários, 

liderados pela Federação da Indústria do 
Estado de São Paulo (FIESP) e da chapa 
presidencial que foi derrotada nas urnas em 
2014. E percebemos que os grandes meios 
de comunicação não têm abordado o assunto 
com a profundidade necessária, dando uma 
falsa idéia de que estas propostas seriam 
necessárias à pacificação e ao crescimento 
do país. 

O que temos certeza é que serão os 
trabalhadores que pagarão a conta desta 
“pacificação”, ou sendo mais objetivo, deste 
golpe em curso no país. O sindicato não é 
um lugar de se resolver o varejo e sim o 

UMA PONTE PARA O ABISMO
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lugar de fazer a política que interessa aos 
trabalhadores que representa. 

Quando nos ausentamos de pressionar e 
interferir na política e na economia do país, 
deixamos que outros o façam. E o farão 
para defender os seus interesses e não 
os nossos. Neste momento de grave crise 
econômica e política no Brasil, a nossa 
omissão só atende aos interesses daqueles 
que querem que os trabalhadores fiquem 
quietos enquanto decidem o futuro do país, 
o nosso futuro. 

Aliado ao programa “Uma ponte para o 
futuro” existem 55 projetos de lei em 
tramitação na Câmara dos Deputados e 
no Senado que, se aprovados, modificarão 

as relações de trabalho, retirarão direitos 
e comprometerão a execução de políticas 
públicas. 

O que acontece na política interfere na nossa 
vida, interfere na nossa profissão. O objetivo 
deste Informa é que você tenha conhecimento 
das principais ameaças a direitos e à 
educação pública. A votação que aconteceu 
na Câmara dos Deputados, no dia 17 de 
abril, evidencia que a maioria dos deputados 
vota de acordo com seus interesses, não de 
acordo com as necessidades da maioria da 
população brasileira. Isso significa que não 
hesitarão em votar projetos que retiram 
direitos e signifiquem retrocessos para os 
trabalhadores. Por isso, a mobilização da 
sociedade é fundamental. 

1) Eliminação das vinculações 
e as indexações que engessam o 
orçamento
Para o PMDB “desengessar” significa retirar 
a obrigatoriedade de investimentos. De 
acordo com estudos da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), a primeira vinculação constitucional 
de percentuais em educação aconteceu em 
1946 (10% dos impostos federais, 20% 
dos estaduais e 10% dos municipais). 
Durante a ditadura civil-militar, a educação 
deixou de ter seus recursos vinculados. 
Em 1988, os percentuais de vinculação 
na Constituição foram garantidos na 
perspectiva de assegurar mais verbas para 
a universalização da escola pública e para 
a eliminação do analfabetismo. Atualmente, 
Estados e municípios são obrigados a 
investirem 25% de impostos em educação 
e 12% em saúde. E a União é obrigada a 
investir 18% em educação. Com a proposta, 
esta obrigatoriedade acabaria.

2) Menos investimentos em 
saúde e educação
Como forma de aumentar o investimento 
público em saúde e educação, o governo 

O QUE SIGNIFICA UM GOVERNO MICHEL TEMER/
EDUARDO CUNHA PARA A EDUCAÇÃO: 

federal sancionou duas leis. A Lei 12.858/13, 
dos Royalties, que garante que 75% devem 
ser aplicados em educação pública e 25% 
em saúde. Já o Fundo Social Soberano, 
Lei 12.351/10, que instituiu o regime de 
partilha, destina metade dos recursos para a 
educação. Estamos falando de mais de R$300 
bilhões em royalties em 30 anos. É muito 
dinheiro! Por isso, tramita no Congresso 
projetos de lei para mudar isso. O projeto 
de lei 4.567/16 retira a obrigatoriedade 
da Petrobras de participar da extração do 
pré-sal. A proposta do senador José Serra 
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(PSDB/SP) pretende facilitar que empresas 
estrangeiras atuem como operadoras do 
petróleo brasileiro.

3) Mudança no reajuste do Piso 
Salarial Profissional Nacional
O projeto de lei 3.776/08 altera a forma 
de reajustar o Piso Salarial. Atualmente é 
pelo custo/aluno vinculando o aumento de 
investimento na educação. Pelo projeto de lei 
será apenas pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) nos doze meses 
anteriores ao reajuste, desvinculando do 
investimento em educação.

4) Executar uma política de 
concessões amplas em todas as 
áreas de logística e infraestrutura, 
parcerias para complementar a 
oferta de serviços públicos  (PLS 
555/15, PLS 513/11)
Na prática, além da privatização da Caixa 
Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras 
e outras centenas de empresas estatais, serão 
também feitas as privatizações da educação, 
da saúde e da Previdência. Estes são setores 
altamente lucrativos para a iniciativa privada.

5) Retorno do regime de 
concessões na área de petróleo (PL 
6.726/13)
A legislação atual, aprovada no governo 
Lula, garante exclusividade da Petrobras na 
condução e execução de todas as atividades de 
exploração e produção. No caso da concessão, 
defendida pelo PMDB em seu programa, o 
dono do petróleo deixa de ser o povo brasileiro, 
através da Petrobras, e passa a ser a empresa 
concessionária que é livre para administrar e 
comercializar o petróleo de acordo com seus 
interesses privados.

6) Terceirização vai aumentar 
(4.302/98, PLC 30/15, PLS 87/10)
O projeto de lei 030/15, que tramita no 
Senado, permite que atividades-fim, ou seja, 
que fazem parte da principal atividade das 
empresas também sejam terceirizadas. No 
caso da educação pública, estamos diante 

da possibilidade de terceirizar as atividades 
de limpeza e alimentação escolar, secretaria 
da escola, Superintendências Regionais 
de Ensino e até de professores, com a 
possibilidade de contratação de cooperativas 
e não a contratação direta do professor. Esta 
modalidade de terceirização já existe na cidade 
de Juiz de Fora, administrada pelo PMDB.
O Projeto de Lei 6.906/13, que tramita na Câmara 
dos Deputados possibilitará, se aprovado, a 
criação de um consórcio de empregadores para 
contratação de trabalhadores. O trabalhador 
terceirizado recebe menos que o contratado 
diretamente, está sujeito à rotatividade que 
é a demissão sem justa-causa, acaba na 
prática com a política de concursos públicos. 
As empresas adotam o comportamento de 
fecharam as portas deixando trabalhadores 
sem direitos. Não respeitam licenças-médicas, 
quem adoece é mandado embora.

7) Outros projetos de ataques a 
direitos
Na área trabalhista, permitir que as convenções 
coletivas prevaleçam sobre as normas legais, 
redução da jornada de trabalho com redução 
de salários (PL5.019/09), Regulamentação e 
retirada do direito de greve dos servidores (PLS 
327/14, PLS710/11, PL 4.497/01),  extinção 
do abono de permanência para o servidor 
público (PEC 139/15), dispensa do servidor 
publico (PLP 248).
Consulte a lista completa em  
www.cut.org.br.
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FILIADO À

ESCOLA SEM PARTIDO
O projeto de lei 867/15, em tramitação na Câmara 

dos Deputados, pretende impor uma lógica de 

monitoramento e vigilância do trabalho dos 

profissionais da educação através de um controle 

da prática pedagógica e oportunizando formas 

de perseguição e censura, práticas comuns no 

período da ditadura civil-militar.

A escola pública é local plural e democrático, 

onde diferentes concepções de mundo se 

encontram. O projeto de lei afronta os princípios 

constitucionais da liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber além da pluralidade de idéias  e 

de concepções pedagógicas. 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
AMEAÇADO

O Plano Nacional de Educação, discutido pela sociedade e aprovado pelo Congresso Nacional terá sua execução comprometida, caso as propostas do PMDB se tornem realidade.
As Conferências Nacionais de Educação propuseram elevar a vinculação constitucional para no mínimo 25% dos recursos orçamentários da União e, no mínimo 30% de Estados, Distrito Federal e municípios. A elevação de recursos é indispensável para assegurar a universalização das matrículas escolares da educação básica (do Ensino Infantil ao Ensino Médio). O Plano Nacional de Educação prevê elevar a escolaridade de mais de 80 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica e eliminar o analfabetismo que atinge mais de 16 milhões de jovens e adultos. O Plano prevê destinar no mínimo 7% do PIB para a educação até 2019 e 10% até 2024, o que não será possível com os cortes propostos pelo PMDB.

Fontes: CNTE, Brasil de Fato


