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VITÓRIA: STF DECIDE QUE 1/3
DA CARGA HORÁRIA DE
PROFESSORES SEJA USADO
PARA PLANEJAMENTO
EXTRACLASSE

COMUNICADO

APLB-SINDICATO, legítima representante dos trabalhadores da Educação
na Bahia vem a público reafirmar sua
luta por direitos e pela vida dos nossos
trabalhadores, contra qualquer ação governamental que prejudique a nossa categoria.
Desde o início do isolamento social imposto pela
pandemia do coronavírus, a APLB desenvolveu
uma série de ações para assistir a classe dos trabalhadores da área de ensino em todos os aspectos.
A APLB disponibilizou seu Departamento Jurídico e Social, com uma equipe virtual dedicada às
demandas dos nossos filiados. Nosso sindicato
tem oferecido ainda atendimento psicológico
para trabalhadores em Educação da rede pública, com o objetivo de minimizar os impactos do
isolamento e suspensão das aulas, preservando
assim a saúde mental dos nossos educadores.
A entidade também se posicionou contra a implantação do Ensino à Distância (EaD) na Educação básica, por entender que, do ponto de vista
pedagógico e logístico, a modalidade não se
mostra efetiva e aprofunda desigualdades.
Sobre o ano letivo, a APLB realizou uma pesquisa
com aproximadamente 10.000 profissionais em
Educação de todo o estado e, de forma majoritária, a categoria defende que as aulas não devem
voltar enquanto durar a pandemia.
Ações de solidariedade também estão na pauta
do sindicato, que, em campanha com outras entidades, distribui alimentos às famílias carentes da
capital, prejudicadas pelo fechamento do comércio e demais atividades.

Sobre o projeto que põe fim ao abono permanência aprovado na AL-BA, a APLB-SINDICATO,
junto a outras entidades que representam os servidores públicos (SINPOJUD, SINDSAÚDE e SINTEST) estão totalmente mobilizadas e vão mover
ações judiciais contra a decisão.
Nossa luta pela Educação se estende nacionalmente. Em julgamento realizado no dia 28/05, o
STF garantiu a obrigatoriedade de 1/3 da jornada
extraclasse em todas as redes públicas de ensino
do país. Uma importante vitória para a Educação.
Portanto, para reafirmar sua representatividade
e luta em defesa do setor educacional, a APLB
denuncia aqui a forma absurda como os trabalhadores em Educação vêm sendo tratados por
prefeitos da capital e interior.
Sem sequer um aviso prévio, auxílios considerados como complementação salarial, haja vista a
ausência de reajustes há anos, estão sendo retirados, numa demonstração de total desrespeito
com a nossa classe.
Vale ressaltar ainda que haverá o aumento da alíquota da previdência (de 11% para 14%), o que
provocará mais redução nas remunerações.
O sindicato não aceita essas medidas e tomará
todas as providências cabíveis.
Nosso compromisso é com a Educação, a democracia, a vida e os direitos. Os trabalhadores em
Educação não podem ser punidos! Merecem que
os gestores públicos os tratem com respeito e valorização. Lutaremos contra qualquer retrocesso!
Diretoria da APLB-Sindicato

C

om um placar de 7 a 3, o STF votou na
quinta-feira (28/05), pela constitucionalidade
do parágrafo 4º do art. 2o da Lei do Piso
Salarial Profissional Nacional do Magistério
Público da Educação Básica ( 11.738). Com isso,
a destinação de, no mínimo, 1/3 da jornada para
atividades extraclasse torna-se obrigatória em todas
as redes públicas de ensino do país (estados e
municípios). A decisão é uma grande vitória para os
trabalhadores em Educação e as entidades que os
representam.
“Em 2008 garantimos a Lei do Piso, no governo
Lula, fruto da intensa mobilização de entidades
como a CNTE e a APLB-Sindicato. Esta lei prevê a
destinação de 1/3 da jornada para planejamento
extraclasse. Ou seja, antes dessa legislação, nós
professores da rede pública, que tínhamos 40 horas, precisávamos dar 40 aulas, como é na rede privada hoje. Então, lutamos para que 1/3 da jornada
fosse cumprida fora de sala de aula, para ações de
planejamento e outras atividades pedagógicas. Em
2011, o governo de Santa Catarina entrou no STF
com o pedido de inconstitucionalidade da Lei. A

ação foi julgada pela primeira vez naquele ano, com
um placar empatado em 5 a 5. O governo federal
recorreu da decisão e no dia 28 de maio o Supremo
reafirmou, definitivamente, esse direito. Em tempos
de pandemia, esta conquista é ainda mais significativa para os trabalhadores (as) e a Educação brasileira, que ganha em qualidade”, destaca Rui Oliveira,
coordenador geral da APLB.

PESQUISA DA APLB: “PRECISAMOS CONHECER A REALIDADE DA CATEGORIA PARA
AVALIAR E ENFRENTAR OS DESAFIOS DESSA SITUAÇÃO” DIZ RUI OLIVEIRA

A

APLB-SINDICATO tem realizado pesquisas entre
os educadores baianos de todo o estado. Dois
questionários já foram aplicados e um terceiro já
esta sendo montado para que a entidade possa
saber como a categoria tem enfrentado esse momento
de pandemia. “Estamos em isolamento social, a internet
tem tido um papel fundamental. O nosso objetivo é conhecer a realidade dos profissionais de Educação para
avaliar e enfrentar os desafios dessa situação” informou
Rui Oliveira, coordenador da APLB-Sindicato.
97,4% DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO SÃO
CONTRA O RETORNO DAS AULAS DURANTE A PANDEMIA
Na primeira pesquisa a APLB-SINDICATO ouviu quase 8
mil educadores baianos, entre os dias 18 e 22 de maio.
O objetivo foi saber a opinião da categoria sobre o Ensino à Distância (EaD) e calendário letivo. Cerca de 91,9%
dos entrevistados se manifestaram contra a implantação
do EaD na Educação básica durante o período de aulas
suspensas. Em relação ao calendário letivo, 97,4% dos
entrevistados acham que as aulas presenciais devem ser
retomadas somente após o fim da pandemia, para que
não haja risco de contaminação de alunos e familiares
pelo coronavírus.
Com posição contrária declarada ao EaD, a APLB quis ouvir também a opinião dos trabalhadores em Educação na
Bahia sobre a questão e o tempo adequado para reabertura das escolas. A entidade considera o EaD ineficaz, do
ponto de vista pedagógico e estrutural, para dar continuidade ao processo de aprendizagem durante a quarentena . O sindicato acredita que o método não contempla
as necessidades do estudante brasileiro médio.
Em relação ao calendário letivo, os que responderam ao
questionário concordam com a opinião da APLB de que
o melhor momento para o retorno das aulas seja quando
a Bahia estiver fora do mapa de risco de contágio pelo
vírus.
Entre os entrevistados, 52,5% são professores da rede
municipal de ensino e 35,4%, da rede estadual. Servidores públicos da área também participaram da pesquisa.
Confira:

dias 30 de maio de 06 de junho.
Segundo a pesquisa, aproximadamente 100% dos entrevistados informaram que têm acesso à internet. Cerca de
50% têm acesso a uma internet com qualidade regular,
enquanto apenas 40% têm acesso a uma internet de boa
qualidade.Quando perguntamos se a escola onde trabalham tem internet, 60,7% disseram que sim, mas os alunos
não podem usar.
Os dados mostram ainda que o percentual de professores
que não tem formação em TIC’s – Tecnologia de informação e comunicação voltada para a Educação é de 73,5%.
Cerca de 70% das escolas onde os entrevistados trabalham não tem sala de computadores.
“A situação dos professores na Bahia só reforça a posição
da APLB e de toda a comunidade acadêmica nacional no
que diz respeito ao Ensino à Distância (EaD) durante a pandemia. Não temos condição de implantar um método que
não alcança a todos, pois o acesso à internet e aparelhos
tecnológicos é privilégio de apenas parte da população,
tendo em vista a desigualdade social existente no país”
concluiu Rui.

MAIS DE 70% DOS PROFESSORES NÃO TEM FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Na segunda pesquisa, a entidade avaliou a qualidade do
acesso à internet entre os educadores baianos. Foram
ouvidos aproximadamente 6 mil profissionais, entre os
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APLB E CNTE PROMOVEM CAMPANHA PARA
QUE CONGRESSO VOTE NOVO FUNDEB

A

APLB-Sindicato se uniu em campanha com
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), de 27 a 30
de maio, para pressionar parlamentares a
votarem, de forma urgente, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 15/2015 – que trata da renovação do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação. A vigência deste
Fundo vai até 31 de dezembro deste ano, por isso
é tão importante que ele seja renovado a tempo de
garantir o financiamento da educação pública de
milhares de municípios em 2021.
Nesta campanha, convidamos todos/as que defendem uma educação pública de qualidade para produzir vídeos, fotos e manifestações em defesa da
votação do Fundeb, dialogando nas redes sociais
com deputadas/os e senadores/as. A CNTE reuniu
apoios durante a semana e do dia 30 de maio até o
momento intensificou a mobilização virtual nos perfis dos/as parlamentares nas redes sociais, usando a
hashtag #VotaFundeb.

Saiba mais sobre o Fundeb
Principal mecanismo de financiamento da Educação
Básica, o Fundeb é atualmente responsável por
50% de tudo o que se investe por aluno a cada ano
em pelo menos 4.810 municípios brasileiros (86%
do total de 5.570 municípios). Se o Fundeb não for
renovado, quase metade das escolas do país poderão fechar as portas, deixando alunos sem aulas.
Além da necessidade de ser renovado, é preciso
que o Fundeb seja permanente para que os estudantes não corram o risco de perder esse direito.
A CNTE propõe a subvinculação de no mínimo 80%
dos recursos do Fundeb para remunerar todos os
profissionais da educação. O aumento do aporte da
União é uma forma de garantir melhores condições
de trabalho, salário e carreira para as trabalhadoras
e trabalhadores das escolas públicas.
Aumento de recursos
O Fundeb já provou ser um instrumento extraordinário para aumentar o número de matrículas nas
escolas. Mas os recursos ainda são insuficientes. O
aumento do aporte da União no Fundeb, dos atuais

10% para 40% em 10 anos, além da inclusão de
novas receitas ao Fundo (sobretudo as riquezas provindas da exploração de petróleo, gás e minérios),
é importante para que o país de fato possa incluir,
com qualidade, os mais de 2 milhões de crianças
e adolescentes que ainda estão fora da escola.
Também é necessário para a inclusão dos quase 80
milhões de jovens e adultos acima de 18 anos de
idade que não concluíram a educação básica e os
mais de 13 milhões de adultos analfabetos no país.
Atual situação da PEC 15/2015
A PEC 15/2015 é uma das principais propostas que
tramitam na Câmara para a renovação do Fundeb.
Há consenso para tornar o Fundeb permanente e
para ampliar os recursos porém ainda há debate
sobre os valores do aporte da União (ainda não está
garantido o aumento de 40% que a CNTE reivindica) e a forma de distribuição desses recursos (a fatia
de 80% para todos os profissionais da educação
também está em discussão). É preciso pressionar
sobretudo o governo federal para que de fato os/
as parlamentares valorizem a educação pública,

JUSTIÇA DETERMINA QUE RECURSOS DOS
PRECATÓRIOS DO FUNDEF SEJAM
INVESTIDOS INTEGRALMENTE EM EDUCAÇÃO

A

Justiça Federal em Pernambuco determinou que as verbas decorrentes do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) sejam aplicadas
exclusivamente na área de Educação. Esta foi
considerada uma grande vitória da luta de entidades, como a APLB e APEOC, pela aplicação
dos recursos, especialmente na área do ensino
fundamental.
Diversos municípios do estado entraram com

A

APLB-SINDICATO promoveu uma live no
Facebook para discutir a subvinculação dos
precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF). A transmissão,
ocorrida no último dia 2, alcançou mais de 34 mil pessoas e teve 18 mil visualizações. Do total, quase 3 mil
internautas participaram enviando comentários e perguntas aos palestrantes. O evento virtual foi uma promoção da “Frente Norte Nordeste pela Educação”,
criada por entidades como APLB e APEOC (Sindicato
dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de
Educação e de Cultura do Estado do Ceará). O debate, conduzido por Rui Oliveira, coordenador geral
da APLB e Anízio Melo, presidente da APEOC, teve
a participação dos deputados JHC (PSB/AL), Idilvan
Alencar (PDT-CE), Fernando Rodolfo (PL-PE),Eduardo
Bride (Podemos-MA) e do senador Rodrigo Cunha
(PSDB-AL).
“Foi uma discussão totalmente bem sucedida e necessária, tivemos o apoio importante desses parlamentares, neste momento em que o governo promove constantes ataques à área de ensino. Lutamos para

SUSPENSÃO DAS
AULAS É PRORROGADA
ATÉ 21/06 NA REDE
ESTADUAL

ação judicial para receber, da União, verba relativa à complementação do Fundef, no que diz
respeito à diferença entre as receitas garantidas
por lei e as efetivamente recebidas. Na decisão,
o MPF reforça que o repasse federal e o posterior recebimento, na via judicial, da diferença devida, não autorizam os municípios a utilizarem os
recursos em finalidades distintas à da Educação.
A Justiça declarou inconstitucionais pareceres
do TCU que proibiam subvinculação dos recursos ao Magistério.

LIVE SOBRE PRECATÓRIOS DO
FUNDEF TEM PÚBLICO DE 18 MIL

profissionais e estudantes. Aumentar os recursos
do Fundeb é melhorar a qualidade da educação
pública e incluir estudantes que ainda estão fora da
escola

O

decreto n° 19.586 que determina a suspensão das aulas na rede estadual e a realização de eventos com mais de 50 pessoas em
todo o território baiano foi prorrogado até o dia 21
de junho. A prorrogação das medidas por mais 19
dias tem por finalidade conter o avanço do novo
coronavírus na Bahia.

LIVE “QUINTA CULTURAL” DA APLB ARRECADA
MAIS DE R$ 1,5 MIL EM CESTAS BÁSICAS;
OS ALIMENTOS SERÃO DOADOS
À INSTITUIÇÕES DE CARIDADE

A
que o dinheiro do FUNDEF seja destinado exclusivamente para a Educação. A APLB estará presente nessa luta, não abriremos mão”, declarou Rui Oliveira.

APLB-SINDICATO arrecadou mais de R$
1,5 mil em cestas básicas para doar às instituições de caridade, Conceição Macedo
e Templo de Oração Holístico Irmandade
Vovô Pedro, durante a live “Quinta Cultural da Educação”, promovida no último dia 28. O evento, transmitido pela página da APLB no Instagram, foi assistido por cerca de 400 seguidores e teve a participação
do cantor e compositor baiano, Wellington Pacheco.
A live também abriu espaço para professores da rede
pública de ensino da Bahia realizarem apresentações
artísticas. Entre os educadores que se apresentaram
estavam os poetas, Marcos Peixe e Cacau Novaes, e
os cantores Cris Santy e Robson.
A programação, organizada pelo Departamento Social do sindicato, teve a produção da Associação Cultural e Educativa Rodopiô. Segundo Marcelo Araújo, diretor da APLB, devido ao grande sucesso do
evento, a entidade pretende realizar mensalmente a
“Quinta Cultural da Educação”.
“Consideramos importante a participação dos colegas que se apresentaram. A Quinta Cultural Mostrou Confira o resultado das doações:
APLB-SINDICATO: 50 cestas básicas
que temos grandes professores músicos, poetas, poEXTRAMED (empresa administradora de benefíetisas, que são, inclusive, autores de algumas obras.
cios): R$1.500,00 para compra de cestas básicas;
A APLB planeja realizar ainda o seu festival cultural,
ASSOCIAÇÃO RODOPIÔ: 10 cestas básicas
com a participação de professores e professoras arRUI OLIVEIRA (coordenador geral da APLB) 02
tistas, de todo o estado. Estamos programando para
cestas
a semana que vem o recebimento das cestas e a enSICOOB: 25 cestas básicas
trega nas instituições”, disse Marcelo.

Enquanto
houver risco

de contágio
escolas devem

permanecer

fechadas!
EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - Rua Francisco Ferraro, 45, Nazaré - CEP 40040-465 Salvador - Bahia. Telefone (71) 4009-8350 - Fax: 4009-8379 www.aplbsindicato.org.br - aplbsind@gmail.com Diretores Responsáveis: Coordenador Geral : Rui Oliveira - Diretores
de Imprensa: João Santana, Marcos Barreto e Nivaldino Félix de Menezes. Jornalista responsável: - Márcia Luiza de Araújo e Souza - Reg.2546. DRT-BA.
Adriana Roque - Reg.4555. DRT-BA. Ruth Helena Souza Rodrigues - Reg. 018475 DRT-DF. Projeto Gráfico e Editoração: Jachson José dos Santos.

Em defesa
f
da vida!

