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CCCOOONNNDDDIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   NNNOOO   CCCPPPIIIIII  

 

A ADCPII recebeu cópia do relatório enviado à Direção Geral por servidores da Unidade São 
Cristóvão I. Nesse relatório encontram-se solicitações referentes à necessidade de obras urgentes 
de manutenção e melhoria no prédio, de modo a resolver problemas nos banheiros, nas salas do 
andar térreo (que estão com infiltrações), na sala dos professores (ventilação insuficiente), etc. 

 
Apoiamos a luta dos servidores por melhores condições de trabalho! 

 
   

FFFUUUNNNDDDEEEBBB   ---   OOO   NNNOOOVVVOOO   FFFUUUNNNDDDOOO   TTTEEERRRÁÁÁ   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOOSSS   NNNAAA   EEEDDDUUUCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   BBBRRRAAASSSIIILLLEEEIIIRRRAAA???   
 
No dia 8 de maio, aconteceu no 

UNIBENNETT o debate “O FUNDEB e os 
impactos na Educação Brasileira”, com a 
participação do professor e deputado Chico 
Alencar e da professora doutora da USP Lisete 
Arelaro. 

O que é o FUNDEB? É o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento de Educação 
Básica e de Valorização dos Professores de 
Educação.  Substitui o FUNDEF, que é o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério. 

Como será constituído o FUNDEB? 
Será constituído por 20% de uma cesta de 
impostos, por transferências constitucionais de 
estados e municípios e por uma parcela de 
complementação da União. 

O relatório do projeto de emenda 
constitucional (PEC) que cria o FUNDEB foi 
aprovado pela CÂMARA e agora vai a plenário. 

 Esse relatório determina a construção de um 
plano de carreira para os professores, a fixação 
de um piso salarial nacional e a retirada do 
imposto de renda do pacote de impostos que 
compõem o fundo. Ressalva-se que estados e 
municípios somente receberão os recursos do 
FUNDEB para aplicar nos níveis de ensino de 
suas competências. 

 
Que problemas existem em relação 

ao Fundo? Chico Alencar e Lisete Arelaro 
fizeram uma apresentação que nos possibilitou 
situar a política de criação desses fundos no 
atual contexto sócio-político-econômico. Os 
debatedores nos alertaram para os problemas 
que estão implicados nessa política, como a 
insuficiência de recursos e a forma de 
distribuição - apenas quantitativa -, que não 
leva em conta as diferenças entre os 
municípios e estados.  

Ações ganhas pela ADCPII  
 

Ainda há professores a 
receber valores relativos a duas 
ações ganhas pela ADCPII: 

 
• perdas do FGTS (Planos Verão e 

Collor) 
 
• 3,17 % (percentual concedido 

pelo governo em 1993) 
 

Se você entrou nessas ações, 
procure a Associação para receber 
as devidas orientações.  
 

Plantão do Depto. Jurídico 
 

Dúvidas trabalhistas? Informações 
sobre carreira docente, regime de trabalho, 
direitos da categoria? 

 
Venha conversar pessoalmente com 

nossos advogados – duas vezes por mês eles 
farão plantão na sede da Associação, em São 
Cristóvão, sempre no período de 11:30 a 13:30. 

 
Próximo plantão: 18 de maio, 5ª. feira 
  

Plantões de junho e julho:  
Junho: 7 e 22  /  Julho: 5 e 13 
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