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NOVO FUNDEB: PEC 15 é apresentada ao Congresso Nacional; APLB e
demais entidades da Educação pedem votação urgente da matéria

N

a sexta-feira (10/07), a deputada federal Dorinha
Seabra (DEM-TO) apresentou uma minuta do
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) aos líderes partidários
do Congresso Nacional. A parlamentar é relatora da PEC
15/15, que transforma o Fundo em política permanente.
Entidades da Educação, como a APLB-Sindicato, CNTE,
APEOC, apoiam a minuta apresentada e pedem votação
urgente da matéria, a fim de evitar um caos na Educação,
pós-pandemia.
Pela legislação atual, a vigência do FUNDEB termina no
dia 31 de dezembro de 2020. Responsável por financiar
mais de 60% do ensino público primário, fundamental e
médio do país, a extinção do fundo significaria, segundo
a maioria dos especialistas da área educacional, a falência
da Educação pública brasileira.
O FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional
53/2006, e regulamentado pela Lei 11.494/2007, para
enfrentar as desigualdades regionais na educação, garantindo que porcentagens de determinados impostos sejam
obrigatoriamente destinadas ao financiamento da Educação pública. Os recursos são utilizados no pagamento
de salários de profissionais, merenda, transporte escolar,
material didático e reformas em escolas.
Se o FUNDEB não for renovado, quase metade das escolas do país poderão fechar as portas, deixando alunos
sem aulas. A falta desse financiamento instalaria o caos,
acabaria com a Educação básica no Brasil. Não podemos
permitir tamanho retrocesso. É de fundamental impor-

tância a participação de toda a sociedade, comunidade
omunidade
escolar, entidades, na luta em defesa do FUNDEB,
DEB, contra
todos esses ataques do governo à área de ensino”,
no”, destaca Rui Oliveira, coordenador geral da APLB.

ATENÇÃO!

Confira os principais pontos da minuta para
ra o Novo
Fundeb:
• Dobra complementação da União com o Fundeb,
passando de 10% para 20%;

A vigência do FUNDEB, principal
instrumento de financiamento da
Educação Básica no Brasil, está
terminando

ados de 9
• Amplia o número de estados beneficiados
para 23;
• Inclui todos profissionais da Educação com
om percentual mínimo de 70%;

SE O CONGRESSO
NÃO VOTAR, O FUNDEB
VAI ACABAR!

• Parte da premissa de equidade e qualidade;
ade;
• Torna permanente o Fundeb na Constituição;
ição;
• Preserva os recursos dos programas da alimentação
imentação
escolar,livro didático, transporte escolar, etc;
• Inclui os recursos do petróleo e gás derivados
rivados da
exploração do pré-sal;

#VOTAFUNDEBJÁ
#APOIAMOSAPEC15

• Evolui de 10% para 20% a complementação
entação da
União em 6 anos;

APLB EM DEFESA DO FUNDEB
AP

• Fortalece principalmente os entes federados
rados que
mais precisam de recursos.

O Manifesto Em Defesa da Vida de
iniciativa da APLB-Sindicato foi
divulgado na edição impressa do
Jornal A Tarde de terça-feira (07/07).

PROFESSORA CLARICE
PEREIRA, OBRIGADO!

C

om profundo pesar a APLB-Sindicato informou
em seu site e redes sociais o falecimento da diretora Clarice Pereira dos Santos, a “Professora Clarice” como é carinhosamente conhecida.
Nossa guerreira e irmã de luta nos deixou na noite de
segunda-feira (22/06), vítima do coronavírus.
Nasceu e morou durante toda a vida na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Foi a primeira filha de
pais de cinco mulheres, ensinadas que o respeito e o
estudo são princípios fundamentais à vida.
Estudou na Escola Teodoro Sampaio da 1ª à 8ª séries,
fez o magistério no ICEIA, pedagogia na UNIFACS e
pós-graduação na Visconde de Cayru.
O primeiro emprego foi em uma escola particular da
comunidade Escola Colombo, em 1985. Depois, na
Escola Teodoro Sampaio, onde estudou, e também na
Escola Santo André, onde permaneceu durante 35 anos
em sala de Em 1985, começou a trabalhar como professora do estado e do município, onde logo se filiou à
APLB-Sindicato, que na época, era uma associação de
docentes.
Daí em diante a militância foi crescendo, até que, em
2008, seu partido e a comunidade perceberam a importância de ter uma mulher periférica e negra representando a região do Nordeste de Amaralina na Câmara Municipal de Salvador. Com a ajuda de amigos e
poucos recursos, obteve votação bastante expressiva,
com 2.155 votos.
Foi candidata em 2012, em 2016 e atualmente estava
pré-candidata este ano de 2020. Hoje, além das atividades comunitária e antirracista, fazia parte da direção
da APLB-Sindicato.
Na primeira eleição no sindicato, fez parte da diretoria
de assuntos educacionais onde desempenhou várias
atividades voltadas para professores, funcionários e estudantes.

MANIFESTO EM DEFESA
DA VIDA - APLB-SINDICATO

Atualmente estava na diretoria social, departamento
que envolve praticamente todas as atividades da APLB-Sindicato.
Resumidamente, esta foi a trajetória de Clarice Pereira
dos Santos, enquanto mulher negra, nascida na periferia, trabalhadora da educação pública e militante em
defesa de uma sociedade fraterna e igualitária, sem
opressões de classe, de gênero e de raça.
Desde o início da madrugada, após o ocorrido, diversas homenagens foram prestadas para a nossa querida
Professora Clarice. Nas redes sociais importantes autoridades políticas, sindicais, funcionários da APLB, amigos e familiares dedicaram palavras de amor, ternura e
admiração.
É com profundo pesar que a APLB-Sindicato se despede da Pró Clarice. No entanto, sua história de vida nos
motiva a seguir lutando por um mundo justo e igual.
Clarice Pereira, seu tempo conosco, infelizmente, foi
breve, mas suficiente para deixar um legado permanente. A você, o nosso muito obrigado!

C

VOLTA ÀS AULAS SÓ DEVE OCORRER
APÓS CONTROLE EFETIVO DA PANDEMIA

om 68 anos de existência, a APLB-SINDICATO tem se consolidado como entidade com alto grau de
representatividade entre os trabalhadores da área de educação, pela sua luta constante em defesa da
escola pública, do ensino de qualidade e dos direitos da classe. Neste momento difícil que o país atravessa, a APLB levanta mais uma bandeira - a defesa da vida, imprescindível no atual cenário. Portanto,
este sindicato vem a público rechaçar toda e qualquer proposta de volta às aulas, no estado da Bahia e no
Brasil, sem protocolos rígidos para reabertura das escolas e um efetivo controle da pandemia do coronavírus.
É importante destacar que já chegamos a marca de quase 70 mil mortes causadas pela Covid-19. Na Bahia,
são mais de 87 mil casos confirmados e mais de duas mil mortes. Portanto, temos uma demonstração clara
de que a situação não está controlada. Diante da gravidade do fato, destacamos ainda que nossas escolas
não estão preparadas nem aparelhadas para receber professores e alunos, sem oferecer risco de contágio.
A pandemia causada pela COVID-19 afetou a vida das pessoas em todo o mundo, bem como diversos setores,
dentre eles a Educação. O isolamento social tem sido uma das principais e mais efetivas estratégias adotadas, com
o objetivo de prevenir a propagação do vírus. A APLB apoia essa medida e reafirma sua posição de que, neste contexto, sua principal bandeira é a Preservação da Vida. Assim, defende que o maior foco nesse momento deve ser o
cuidado com nossos trabalhadores, alunos e familiares. Por isso, a APLB-Sindicato, está disposta, se preciso, a responsabilizar, civil e criminalmente, os responsáveis por qualquer medida que atente contra a vida do nosso povo.
Sendo assim, reafirmamos que todas as ações da entidade estão alinhadas a esse princípio. Sendo assim, apoiamos todas as medidas e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no sentido de proteger a
população e conter a propagação do vírus. Portanto, nesse momento, colocar milhares de estudantes dentro das
escolas seria condenar milhares de baianos à morte.

Descanse em paz!
Clarice Pereira, Presente!

Rui Oliveira
Coordenador Geral da APLB-Sindicato

Secretaria da Educação do Estado e APLB
dialogam sobre protocolos de volta às aulas

A

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
promoveu, na terça-feira (30/06), uma reunião
virtual com dirigentes da SEC e representantes
da APLB Sindicato para dialogar sobre protocolos que podem ser implantados no retornos às aulas. As
propostas estão voltadas para as áreas pedagógicas e de
infraestrutura das escolas e, principalmente, para a garantia da saúde dos estudantes, professores e funcionários
no acesso presencial às unidades escolares.
O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodri-

Acesse: www.aplbsindicato.org.br

gues, reforçou que não há uma data definida para o retorno às aulas, mas que a SEC busca o diálogo frequente
com os segmentos da Educação. “Temos que sempre
realizar este exercício de avaliar os diversos cenários e
propor alternativas que possam contribuir para a construção destas propostas. Por isso, o diálogo com a APLB,
conselhos e fóruns de Educação, sindicatos, movimentos
estudantis, secretários estaduais e universidades ajudam
na construção coletiva”, explicou.
O secretário Jerônimo Rodrigues ainda destacou as ações
que vêm sendo realizadas. “Estamos no trabalho de execução dos protocolos de infraestrutura, com a recuperação e implantação de vasos sanitários e lavatórios, e com
as primeiras testagens para o Coronavírus em escolas de
Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca, para avaliar a situação da comunidade escola. Uma proposta pedagógica também está
sendo desenvolvida e que queremos compartilhar nesta
discussão com as entidades. Não podemos ficar parados,
porque, em algum momento, vamos voltar”, afirmou.
O coordenador geral da APLB, Rui Oliveira, falou sobre
este diálogo com a SEC. “É louvável o trabalho que o
governador está fazendo no combate ao Coronavírus. Por
isso, precisamos ter este diálogo para que o retorno às
aulas seja feito da maneira correta, sempre priorizando a
vida”, disse.

A

APLB indica protocolo para retomada
planejada das aulas presenciais

APLB-Sindicato, após reuniões e pesquisas junto à categoria, construiu um documento com
diretrizes para a retomada das aulas presenciais
na rede pública de ensino baiana. A proposta
apresentada pela entidade contempla desde aspectos
pedagógicos a medidas sanitárias. “A posição da APLB-Sindicato é em defesa da vida. Enquanto não houver garantias trabalhadores e estudantes estejam fora do risco
de contaminação, não teremos aulas nas redes estadual
e municipal”, ressalta o coordenador-geral da entidade,
Rui Oliveira.
O texto foi entregue ao secretário estadual de Educação,

Curta nossa página
www.facebook.com/aplbsindicatoba

Jerônimo Rodrigues e aos secretários municipais de Educação da Bahia. Logo no início da Pandemia, a APLB se
posicionou exigindo a suspensão das aulas e emitiu uma
Nota Pública Em Defesa da Vida, da Educação e dos Direitos dos Trabalhadores/as! Acesse o nosso portal e confira.
A APLB apoia o isolamento social e tem como principal
bandeira a preservação da vida. Assim, defende que o
maior foco nesse momento deve ser o cuidado com a
saúde. Portanto, todos os encaminhamentos devem estar
alinhados a esse princípio, com o objetivo de prevenir a
propagação do coronavírus. Confira no portal da APLB o
protocolo na íntegra. Acesse: www.aplbsindicato.org.br
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APLB e CNTE reconhecem avanços em novo
texto da MP 934 aprovado pela Câmara

O

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na
terça-feira (30/06) o texto-base da Medida Provisória 934/20, que suspende a obrigatoriedade
de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de Covid-19. Os deputados devem analisar, em outra
sessão a ser convocada para este fim, os destaques apresentados pelos partidos com a intenção de mudar o texto
da relatora da MP, deputada Luisa Canziani (PTB-PR).
De acordo com o texto-base aprovado, os estabelecimentos de educação infantil serão dispensados de cumprir os
200 dias do ano letivo e também a carga mínima de 800
horas. Já as escolas de ensino fundamental e médio terão
de cumprir essa mesma carga horária, embora não precisem seguir o número mínimo de dias (200). O Conselho
Nacional de Educação (CNE) deverá editar diretrizes nacionais para implantar a regra, segundo a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e sem prejuízo da qualidade
do ensino e da aprendizagem.
O texto prevê que as estratégias de retorno das aulas
presenciais deverão ser adotadas em colaboração com
outros setores, como saúde e assistência social, além
de observar as diretrizes das autoridades sanitárias e as

regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino.
Para isso, a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Aos alunos em situação excepcional de risco de contrair o novo coronavírus
deverá ser garantido atendimento educacional adequado
à sua condição, como o regime domiciliar ou hospitalar.
Para os estudantes das redes públicas, deve ser garantida
ainda a continuidade de programas de apoio, como os de
alimentação e de assistência à saúde.
“Esta MP vai facilitar a vida dos trabalhadores da Educação e dos estudantes. Após forte apelo da sociedade e
comunidade educacional, prevaleceu a educação inclusiva, no que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19 e
o ano letivo que seguem em total abandono pelo governo federal. Esperamos que o Senado aprove as mesmas
medidas que a Câmara aprovou. A APLB apoia esta MP
que, no conjunto, traz alguns benefícios para o ano letivo
e para a educação do Brasil, nesta época de pandemia”,
disse Rui Oliveira, coordenador geral da APLB-Sindicato.
Em nota divulgada no 2 de julho, a CNTE reconheceu
“que houve importantes avanços em relação à proposta
inicial do governo”. Confira a nota na íntegra no portal da
APLB-Sindicato.

Contrariando a Saúde, Bolsonaro
veta uso de máscara em escolas

É

consenso médico em todo o mundo, inclusive no
próprio Ministério da Saúde, que a proteção individual evita a disseminação da Covid-19; estados e
municípios, contudo, podem legislar sobre
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta quinta-feira (2) a Lei nº 14.019/20, que regulamenta o
uso de máscara facial em espaços públicos em todo o território nacional. A norma foi publicada com vários vetos,
entre eles o uso obrigatório da proteção individual em
escolas, estabelecimentos comerciais, industriais, templos
religiosos e demais locais fechados em que haja reunião
de pessoas.
De acordo com informações do Planalto, Bolsonaro alega
que a obrigatoriedade de proteção individual em tais locais incorre em possível “violação de domicílio”. O texto,
publicado nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial da União
(DOU), desobriga também os estabelecimentos de fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. O poder
público também não será obrigado a fornecer o material
à população vulnerável economicamente, conforme previsto pelo projeto que deu origem à lei (PL 1.562/2020),
aprovado pelo Congresso em junho.
O ato presidencial contraria diversas autoridades da Saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o
próprio Ministério da Saúde. A OMS incluiu nas orientações de prevenção o uso da proteção individual. O órgão
afirma que elas criam “barreira para gotículas potencialmente infecciosas”, embora não sejam suficientes para se
prevenir da doença.
No Brasil, infectologistas alertaram para a importância da
máscara já no início de abril. A probabilidade de uma pessoa infectada com o vírus contagiar outra é muito alta, se
nenhuma das duas estiver de máscara. O risco de contágio cai um pouco quando uma das duas pessoas usa máscara e cai muito quando ambas usam a proteção, embora
não evite transmissão 100%.
O Ministério da Saúde sugere a proteção. Em 2 de abril, a
pasta publicou orientações para a produção de máscaras
caseiras, alegando que elas ajudam na prevenção contra
o coronavírus.
Os vetos devem ser analisados pelo Congresso Nacional,
que poderá acatar ou derrubar as decisões da Presidência
da República.
AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS
Estados e municípios, no entanto, têm autonomia para
legislar sobre medidas de segurança sanitária durante a
pandemia de Covid-19. Em abril, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que governos locais po-

N

dem determinar ações de combate à doença.
O Estado de São Paulo anunciou, em 24 de junho, que o
retorno às aulas deverá seguir uma série de protocolos,
o que inclui a obrigatoriedade do uso de máscara entre
todas as pessoas das instituições de ensino, especialmente em sala de aula, com exceção da educação infantil. A
proteção será requisitada também nas vans escolares.
Nesta quinta-feira (2), o governo Doria tornou obrigatório
o uso de máscara em todo o estado, com aplicação de
multa por descumprimento (R$ 524,59 para o cidadão, R$
5.025,02 para estabelecimentos).
MUNDO
O uso de máscara nas escolas é prática comum em países depois da pandemia do novo coronavírus. A proteção
individual se tornou obrigatória nas instituições de ensino
que anunciaram reabertura depois do surto local. É o caso
da China e da Coreia do Sul.
Especialistas dizem que veto é contra ciência
Especialistas em vírus e infecções, criticaram os vetos do
presidente Jair Bolsonaro à lei sobre uso de máscaras
aprovada no Congresso e já sancionada. De acordo com
todos os protocolos científicos e da OMS (Organização
Mundial de Saúde), o uso de máscaras é uma das medidas mais importantes para evitar o contágio do novo
coronavírus.
Para o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia,
Fernando Rosado Spilki, os vetos presidenciais são inadequados. “O uso da máscara é a barreira mínima necessária para este tipo de atividade, além de muitos outros
cuidados que devem ser tomados”, diz. Ele explica que a
medida se torna ainda mais necessária por se tratar de ambientes fora do ar livre. “Todo ambiente fechado ou onde
há aglomeração favorece a disseminação do vírus”, diz.
A doutora em infectologia e professora da pós-graduação em medicina tropical pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Vera Magalhães, diz não entender
a medida. “Não tem o menor sentido do ponto de vista
científico, porque o uso está consolidado para a prevenção dessas doenças com base nos artigos científicos. Na
Ásia, isso já é feita há muito tempo, mas o Ocidente não
aprendia isso. O que eu tenho lido em todos os artigos
publicados em relação às medidas de prevenção contra a
Covid-19, a máscara é uma das principais, além do distanciamento social”, afirma. Para ela, o uso de máscaras foi
uma das lições mais importantes que os brasileiros deveriam levar para a vida.

LIVE DA APLB ATUALIZA SERVIDORES
SOBRE A EXECUÇÃO DA URV

o dia (02/07) a APLB-Sindicato realizou uma live
para tirar dúvidas e atualizar a categoria sobre a
execução da URV. Rui Oliveira, coordenador geral da APLB, Marilene Betros, vice-coordenadora
e diretora do Departamento jurídico do sindicato, e a
Dra. Rita de Souza, advogada da entidade, informaram
sobre a tramitação e sentença do processo, além de responderem perguntas dos internautas. A transmissão foi
acompanhada por mais de 2 mil educadores da Bahia e
do Brasil.
A URV (Unidade Real de Valor) foi um indexador lançado
pelo Ministério da Fazenda, em 1994, no Governo Itamar
Franco, como um dos pilares de sustentação do Plano
Real. Vigorou entre março e junho do mesmo ano, como
elemento de transição entre o Cruzeiro Real e a implantação do Real, a partir de 1º de julho de
94.
No período de vigência da URV, os salários dos servidores públicos brasileiros
foram congelados e a categoria teve
perdas salariais relevantes, desvalorizações, que não foram corrigidas após a
estabilidade da economia.
Na Bahia, entidades representativas
dos servidores do estado, entre elas, a
APLB-Sindicato, ajuizaram ações vitoriosas em todas as instâncias judiciais.
Desde então, as entidades lutam pela
execução das correções da URV e mais o
percentual de 11,98% de reajustes, considerados como “direitos adquiridos”
dos servidores públicos estaduais.
“Mesmo com o isolamento social imposto pela pandemia, o Departamento
Jurídico da APLB não parou e se organizou para atender virtualmente nossos
filiados. Instituímos o e-mail: juridicoa-

plb2020@gmail.com para receber demandas e pedidos
relacionados a todas as ações judiciais movidas pelo nosso sindicato. Neste momento, estamos preparando toda
a estrutura necessária para receber a documentação dos
contemplados no processo da URV”, declarou Marilene,
durante a live.
“Aqueles que têm processos sob os nossos cuidados podem ficar tranquilos - os prazos estão sendo cumpridos e
as ações bem acompanhadas. A APLB entrou com ações
pedindo que sejam corrigidas as distorções e que a diferença seja aplicada ao contracheque de cada servidor”,
informou Rita.
Confira todas as informações na live da URV, por meio
do link: https://web.facebook.com/aplbsindicatoba/videos/195102288580167/

Educadores brasileiros repudiam rumo
da Educação sob o governo Bolsonaro

A

indicação de um pastor ao cargo de ministro da
educação agride a laicidade do Estado e os novos nomes indicados ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) ferem de morte a representatividade social do órgão
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
– CNTE, entidade representativa dos profissionais da educação básica do setor público brasileiro e a APLB-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia,
expressam o seu repúdio ao desmonte deliberado que o
Governo Bolsonaro promove na educação brasileira: o dia
de hoje representa um enorme retrocesso ao país porque
marca a indicação, pela primeira vez na história, de um pastor evangélico ao cargo de Ministro da Educação, além da
nomeação de novos integrantes ao Conselho Nacional da
Educação (CNE) que representam o que há de mais atrasado na educação brasileira.
O ineditismo de termos agora no país um ardoroso evangélico a ocupar o cargo de Ministro da Educação indica
um afronte contundente à laicidade do Estado: o pastor
Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana de Santos, é ligado
à Universidade Mackenzie. Seu doutorado na USP versou
sobre o calvinismo no Brasil e é um especialista no Velho
Testamento da Bíblia. À sua filiação religiosa, não cabe
nenhum interdito, já que todos têm o direito a seguir
qualquer religião no país, princípio assegurado constitucionalmente. O que nos causa indignação é o cargo a que
este senhor está sendo nomeado agora: a educação brasileira é e deve ser sempre marcada pelo seu caráter laico
e republicano, agora sob risco de um ministro que, segundo informações veiculadas na imprensa, é visto como
“terrivelmente evangélico”.
O projeto do Governo Bolsonaro para a educação brasileira, nesses pouco mais de 18 meses de gestão, foi
sempre marcado pela perseguição aos/às educadores/

as, ameaças de censura ao livre exercício do magistério
e fomento à mercantilização e privatização da educação
pública em nosso país. Esse percurso, agora, ganha um
novo e preocupante elemento com a nomeação do novo
ministro, afeto a proselitismos religiosos e vinculado a
instituições privadas de ensino.
Novo quadro do CNE
E esse mesmo perfil delineou a indicação, também no
dia de hoje, dos novos membros do Conselho Nacional
de Educação: a lista dos nomes indicados por Bolsonaro
hoje inclui um estudante de Olavo de Carvalho, um proprietário de uma universidade particular e um ministro do
Superior Tribunal Militar, como se explicitasse a toda a sociedade brasileira o seu próprio projeto para a educação
do país. E, de fato, o que se pretende com a indicação
desses nomes é a retomada do ímpeto de movimentos
como o “Escola sem Partido”, de projetos de mercantilização e privatização da educação, além do reforço à ideia
de militarização de nossas escolas.
É estarrecedor o que se vem fazendo no país em tempos
de governo Bolsonaro! A educação continua sendo um de
seus principais alvos. Como já disse Darcy Ribeiro, a crise
da educação no Brasil é um projeto deliberado de nossas
elites que, em sua parte mais reacionária, nunca se sentiu
tão representada como o é por este atual Presidente.
O conjunto de amplos segmentos do setor educacional
brasileiro, comprometido por uma educação pública,
gratuita, laica e socialmente referenciada, não se renderá
diante de tamanhos ataques! Repudiamos esse projeto de
(des)educação capitaneado por Bolsonaro e sua equipe.
Resistiremos!
Brasília, 10 de julho de 2020
Direção Executiva da CNTE

Câmara conclui aprovação de MP que suspende
número mínimo obrigatório de dias letivos
Texto-base foi aprovado na semana passada, e deputados concluíram
na terça (7/07) a votação da medida. Proposta segue para o Senado.

A

Câmara dos Deputados concluiu na terça-feira
(7/07) a aprovação da medida provisória (MP)
que suspende a obrigatoriedade de quantidade mínima de dias letivos nas escolas. O projeto, aprovado em razão da pandemia do coronavírus,
segue para o Senado.
O texto principal do projeto, chamado de texto-base, foi
aprovado na semana passada, mas os deputados precisavam concluir a análise dos destaques, que visavam
modificar a redação.
Segundo o Ministério da Educação, são ao menos 200
dias letivos obrigatórios em escolas de educação básica e em instituições de ensino superior. A APLB tem
defendido o cumprimento integral dos 200 dias letivos
com o objetivo de minimizar os danos à aprendizagem.
Marcos Barreto, diretor de Imprensa da entidade destaca que “As desigualdades econômicas e sociais também
se refletem na Educação. Não podemos aceitar que as
famílias que não disponham de recursos para atividades
remotas sofram também o impacto negativo da redução
dos dias letivos”.
O que diz o texto aprovado pela Câmara:
• Educação infantil: dispensa a obrigatoriedade
do mínimo de dias letivos referente a 2020 e do
cumprimento da carga horária mínima anual;
• Ensinos fundamental e médio: suspende a
obrigatoriedade da quantidade mínima de
dias letivos, mas desde que seja cumprida a
carga horária mínima anual;
• A carga horária mínima do ano letivo afetado
poderá ser cumprida no ano seguinte, ainda
que o aluno já esteja cursando a série ou ano
escolar seguinte;
• Autoriza atividades pedagógicas não presenciais para preencher a carga horária, desde
que os sistemas de ensino garantam aos alunos o acesso a essas atividades;
• Deverão ser observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de
Educação, a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e as normas do respectivo sistema de
ensino;
A União deve prestar assistência técnica e financeira a estados e municípios para garantir o acesso
dos profissionais da educação e dos alunos às atividades não presenciais.

Ensino médio
A proposta possibilita ao aluno que concluir o ensino médio em 2020 a matrícula suplementar de mais um ano de
estudo, no ano seguinte, relativo ao ano letivo prejudicado pela pandemia, desde que haja disponibilidade de
vagas na rede pública.
Enem
A proposta determina que as datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sejam definidas em
articulação com os sistemas estaduais de ensino.
A prova, prevista inicialmente para novembro, teve as datas suspensas devido ao avanço da pandemia. O Ministério da Educação ainda não definiu uma nova data.
Ensino superior
A MP dispensa a obrigatoriedade de cumprir o mínimo
de dias letivos do calendário acadêmico. Carga horária
anual mínima deve ser mantida.
Cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e
odontologia podem ter a conclusão antecipada pelas instituições, desde que o aluno cumpra 75% da carga horária do internato ou dos estágios curriculares obrigatórios.
O texto também possibilita a antecipação da conclusão
dos cursos de educação profissional técnica de nível médio que tenham alguma relação com o combate à pandemia, com a mesma condição de cumprimento de 75%
dos estágios obrigatórios.
•

•

•

Outras mudanças
Volta às aulas: o projeto prevê ainda que o retorno
às atividades escolares deve observar as diretrizes
das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo sistema de ensino. A União também deve
oferecer assistência técnica e financeira aos entes
federados para a volta às aulas;
Grupo de risco: no retorno às aulas, a proposta
prevê que alunos de grupo de risco epidemiológico tenham acesso a atendimento educacional adequado à sua condição, com programas de apoio
de alimentação e de assistência à saúde;
Distribuição de alimentos: os recursos dos Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) podem
ser distribuídos diretamente aos pais ou responsáveis dos estudantes. O texto também aumenta
para 40% o percentual mínimo de investimentos na
compra de produtos da agricultura familiar nos municípios com menos de 50 mil habitantes.
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Anísio Teixeira, o inventor da
escola pública no Brasil
O educador propôs e executou medidas para democratizar o ensino
brasileiro e defendeu a experiência do aluno como base do aprendizado

A

APLB-Sindicato dos Trabalhadores em Educação
do Estado da Bahia, em parceria com Fundação
e Casa Anísio Teixeira, integra a Comissão de
Integração das Celebrações do Aniversário de
120 Anos de Anísio Teixeira. O nosso coordenador-geral
Rui Oliveira, convida a comunidade escolar e a população para prestigiar o evento que conta com uma grade
extensa de programação. “Vamos todos comemorar os
120 anos de Anísio Teixeira. Ele que foi o maior educador
do Brasil e um dos pioneiros da Educação em 1930. Reconhecido internacionalmente, Anísio Teixeira teve uma
contribuição muito grande na construção da Escola Parque, que consolidou uma concepção de educação universal e para todos. Uma escola que teria educação integral
que hoje tem uma referência mundial”, destaca Rui.
Desde o ano de 2019, a Secretaria de Educação do Estado, instituiu por decreto o ano de 2020 como o “Ano
de Anísio Teixeira”. Mas, por conta da pandemia do novo
coronavírus, os planos precisaram ser refeitos, e uma nova
programação foi montada. As lives foram transmitidas
pelo Youtube e Facebook da Casa.
Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século 20,
Anísio Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na implantação
de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu
objetivo de oferecer educação gratuita para todos.
Para ser eficiente, dizia Anísio, a escola pública para todos deve ser de tempo integral para professores e alunos, como a Escola Parque por ele fundada em 1950 em
Salvador, que mais tarde inspiraria os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) do Rio de Janeiro e as

demais propostas de escolas de tempo integral que se
sucederam.
Anísio propôs ainda a criação de fundos financeiros para
a educação, mas, mesmo com o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), os recursos
são insuficientes para sustentar esse modelo de escola.
Biografia
Anísio Spínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900
em Caetité (BA). Filho de fazendeiro, estudou em colégios
de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro.
Diplomou-se em 1922 e em 1924 já era inspetor-geral do
Ensino na Bahia. Viajando pela Europa em 1925, observou
os sistemas de ensino da Espanha, Bélgica, Itália e França
e com o mesmo objetivo fez duas viagens aos Estados
Unidos entre 1927 e 1929. De volta ao Brasil, foi nomeado
diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, onde criou
entre 1931 e 1935 uma rede municipal de ensino que ia
da escola primária à universidade. Perseguido pela ditadura Vargas, demitiu-se do cargo em 1936 e regressou à
Bahia - onde assumiu a pasta da Educação em 1947. Sua
atuação à frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos a partir de 1952, valorizando a pesquisa educacional
no país, chegou a ser considerada tão significativa quanto
a Semana da Arte Moderna ou a fundação da Universidade de São Paulo. Com a instauração do governo militar,
em 1964, deixou o instituto - que hoje leva seu nome - e
foi lecionar em universidades americanas, de onde voltou
em 1965 para continuar atuando como membro do Conselho Federal de Educação. Morreu no Rio de Janeiro em
março de 1971.

APLB ALERTA SOBRE GOLPE EM NOME
DA ENTIDADE E SEUS ADVOGADOS

P

or meio do seu Departamento Jurídico, divulgou
nota na terça-feira (14/07) alertando a categoria
sobre um golpe que vem sendo praticado contra
os associados, em nome da entidade e seus advogados.
“Estão ligando para a casa dos aposentados e aposentadas com um novo golpe, dizendo que eles têm uma diferença para receber da reclassificação que é do escritório
de Dr. Deraldo Brandão, advogado da APLB. Trata-se de
um golpe! A APLB-Sindicato não está ligando para nenhum aposentado(a) para tratar de reclassificação. Tudo
relacionado a este assunto está no informativo que nós já
passamos, está no acordo que foi feito e se encontra no
site da APLB. Portanto, não caia em golpe, a APLB não
cobra nenhum valor, não pede nenhum depósito para
implementar as ações. Nem a APLB , nem os nossos advogados cobram qualquer valor ou qualquer depósito
em banco para dar entrada ou para receber o processo”,
alerta Marilene Betros, vice-coordenadora e diretora do
Departamento Jurídico da APLB.
Confira o documento:
NOTA
A APLB-Sindicato e seus advogados ALERTAM seus associados que, nem a APLB, nem os seus advogados efetuam
cobrança de qualquer valor, antecipadamente, em relação
aos processos judiciais movidos pela entidade.
Os pagamentos nas ações judiciais contra o Estado da
Bahia se efetuam mediante precatórios ou RPV e, somente nesse momento, os honorários advocatícios serão descontados, indo para a conta do associado o valor que lhe
cabe e para a conta do escritório de advocacia o valor dos
honorários advocatícios.

O benefício é oferecido aos profissionais das redes
estadual e municipal de Salvador, afiliados da APLB
Os professores da rede pública do estado da Bahia e município de Salvador agora podem contar com o crédito
consignado do Banco Arbi. Uma oportunidade de ter um empréstimo a um custo menor do que os oferecidos
pelo cartão de crédito ou cheque especial.
É possível fazer uma simulação do valor necessário, saber quais as taxas aplicadas e dar entrada no pedido do
consignado Arbi sem sair de casa, pois o processo é 100% online! É um método transparente que garante toda
a segurança que o momento pede.
O objetivo do Banco Arbi é oferecer valores mais atraentes que os praticados por outras empresas, pois é um
crédito exclusivo para professores da rede municipal de Salvador e rede estadual da Bahia, filiados à APLB.
O empréstimo consignado é a modalidade que desconta os valores das parcelas do empréstimo diretamente
do salário ou benefício. Por isso apresenta uma das menores taxas de juros do Brasil. A solicitação é feita online,
sem consulta ao SPC/SERASA. O processo de solicitação é relativamente simples, sendo necessário apresentar:
CPF, RG, Comprovante de Residência e Contracheque (holerite).

Quem receber telefonema nesse sentido deve procurar
a APLB-Sindicato que, juntamente com seus advogados,
está pedindo a apuração dos fatos pela autoridade policial competente.
Não caia nesse GOLPE!
Assessoria de Imprensa - APLB-Sindicato
71 4009-8350

APLB PROMOVE CAMPANHA
“QUEM AMA CUIDA” PARA RETORNO
ÀS AULAS COM SEGURANÇA

N
BANCO ARBI TEM LINHA DE CRÉDITO
ESPECIAL PARA PROFESSORES DA BAHIA

NENHUM ADVOGADO DA APLB PEDE QUE SEJAM
FEITOS DEPÓSITOS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS.
O pedido de determinado valor com a promessa de que
receberá mais rapidamente crédito em demanda judicial
é GOLPE.

a segunda-feira (6/07) a APLB-SINDICATO
lançou a campanha “Quem Ama Cuida” para
conscientizar trabalhadores da Educação e
comunidade escolar de que a volta às aulas só
deve ocorrer de maneira segura, sem risco de contaminação pelo coronavírus. A entidade tem publicado
vídeos com depoimentos dos seus dirigentes, alunos
e professores, todos em apoio à campanha e reforçando a importância da proteção à vida neste período de
pandemia.
“O mais importante agora é proteger vidas. Estamos
atravessando uma crise sanitária, é inadmissível pedir
a reabertura das escolas. Seria impor milhares de vidas
ao risco de morte. Nesse sentido, pedimos a todos
que gravem vídeos dizendo que não é hora de voltar.
Retorno às aulas, somente com segurança e zero risco
de contágio”, declarou Rui Oliveira, coordenador geral
da APLB.

Governo do estado prorroga suspensão
das aulas até 31 de julho

O

governador Rui Costa prorrogou mais uma
vez os decretos que suspendem as aulas na
rede estadual de ensino.O novo decreto é
válido até o dia 31 de julho. As manutenções

das medidas foram publicadas no sábado (11/07). A
APLB-Sindicato reafirma a sua defesa pela vida e o
retorno às aulas, somente com segurança e zero risco
de contágio!

Faça o seu pedido ou simulação online através do portal dinheirow.com.br/bancoarbi
Mais informações pelo telefone: 0800 722 0708
Atendimento por WhatsApp (71) 98814-1489.

Enquanto
houver risco

de contágio
escolas devem

permanecer

fechadas!
Na Bahia, são mais de 110 mil casos
e mais de 2.500 mortes.

