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I N F O R M A T I V O

AINDA TEM DÚVIDAS?

COMO É DISTRIBUÍDA A 
PORCENTAGEM DO BENEFÍCIO: 

A bolsa de estudos é um direito adquirido 
que possibilita o acesso à educação para o 

Auxiliar de Administração e seus dependentes 
legais tanto na escola em que o profissional 
trabalha quanto em outras instituições 
particulares de ensino.

Entrar em contato com o SAAESUL, através do 
telefone: (35) 3222-1093 (exclusivo para bolsa 

de estudos e filiação). Contato também via 
WHATSAPP!

18 de ABRIL 
à 23 de MAIO

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO:

O Auxiliar de Administração Escolar que opta 
por estudar em uma instituição de ensino que 
não é aquela a qual tem vínculo empregatício, o 
benefício é de 20% podendo chegar até 40%. Já 
para aqueles que optarem por estudar na mesma 
instituição de ensino a qual trabalham, o benefício 
vai desde 50% de acordo com a CCT, até 100%.

SOLICITAÇÃO DE BOLSAS:
CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PARA O 2° SEMESTRE DE 2022

ATENÇÃO: 
Os pedidos para 

os cursos de 
Educação básica 

(colégios) e anuais 
de graduação 

será apenas em 
Setembro!



Para o presidente da CTB vencer a batalha 
política é a questão central em 2022

Durante a abertura do seminário 
Brasil Pós-Pandemia, Desafios 

do Projeto Nacional de Desenvolvi-
mento, que foi realizado no dia 23 de 
Março, no Sindicato dos Comerciários 
do Rio de Janeiro, o presidente nacio-
nal da CTB, Adilson Araújo, ressaltou 
que as eleições convocadas para out-
ubro deste ano serão decisivas para o 
futuro da nação e da classe trabalha-
dora brasileira.
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UM LEGADO QUE DEIXARÁ SAUDADES: AIRES JOSÉ SOARES

 “O golpe de 2016, que foi um 
golpe do capital contra o trabalho, 
colocou o Brasil de volta ao mapa da 
fome da ONU, produziu desemprego 
em massa, precarização e arrocho 
dos salários”, denunciou. Na opinião 
do sindicalismo a reforma trabalhista, 
aprovada no governo Temer, “apro-
fundou a desigualdade, reduziu a 
massa salarial, liquidou direito históri-
cos, fragilizou a organização sindical, 
precarizou e massacrou a classe tra-

balhadora”.

 Está em curso, conforme sua 
opinião, uma agenda de desmantela-
mento do Estado nacional e destru-
ição das conquistas e direitos sociais 
que, sob o governo Bolsonaro, teve 
expressão na reforma da Previdência, 
no enfraquecimento da Petrobras, 
no corte de recursos para o SUS e 
numa política sanitária genocida, na 
política de privatizações, na recessão 
econômica e nas recorrentes inicia-
tivas para precarizar ainda mais as 
relações trabalhistas.

 Adilson Araújo defendeu a 
revogação das reformas trabalhis-
tas e previdenciárias, bem como da 
EC 95, mas alertou que tudo isto 
depende de mudanças no cenário 
político. “A batalha política de 2022 
é a questão central, uma luta deci-
siva, de vida ou morte, para a classe 
trabalhadora. É fundamental derro-
tar Jair Bolsonaro e também eleger 
candidaturas comprometidas com a 
defesa da causa trabalhista para o 
Congresso Nacional, os governos e 
os legislativos estaduais, com des-
taques para candidatos e candidatas 
ligadas à nossa Central”, arrematou.

ADILSON ARAÚJO, 
PRESIDENTE DA CTB!

Aires José Soares, foi auxiliar 
administrativo na FEPESMIG - 

Fundação de Ensino e Pesquisa do 
Sul de Minas desde 06 de outubro 
de 1997, onde aposentou-se. Tra-
balhou com muito amor e dedicação, 
ajudando a todos seus colegas de 
trabalho, sempre os motivando e cat-
ivando. Desde sua admissão como 
Auxiliar Administrativo uniu-se aos 
trabalhadores para buscar melho-
rias para categoria, fazendo parte 
do SAAEMG – Sindicato dos Aux. de 
Adm. Esc. do Estado de Minas Gerais, 

em 2014 participou e contribuiu ati-
vamente na fundação do SAAESUL 
– Sindicato dos Aux. de Adm. Esc. da 
Região Sul do Est. de Minas Gerais, 
onde permaneceu como conselheiro 
fiscal. E com pesar sentimos muito 
a perda do companheiro no início 
desse ano e encaramos com muita 
dor. Que o Senhor Deus nos conce-
da paz, e alivie o peso da saudade. 
Sares Presente.

30/11/1942
17/01/2022



Homenageamos aos 
servidores que fazem 
a diferença no nosso 
dia a dia da Educação: 

Vocês Auxiliares, são 
essenciais na rotina 
escolar, são nossos 
educadores em todos 
os espaços escolares.

DIA DO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PARABÉNS AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

08 de ABRIL: 
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As centrais sindicais CTB, CUT, 
Força Sindical, UGT, CSB, Nova 

Central, Conlutas, Intersindical e 
Pública aprovaram na quinta-feira 
(7) de Abril, durante a Conferên-
cia da Classe Trabalhadora (Con-
clat), a Pauta Unificada da Classe 
Trabalhadora para as eleições de 
2022, documento que com medi-
das emergenciais e estruturais para 
garantir empregos, recuperar dire-
itos trabalhistas e previdenciários, 
fortalecer a representação sindical, 
além de promover a democracia e a 
vida.

A abertura da atividade ficou por con-
ta do presidente nacional da CTB, 
Adilson Araújo, que destacou a cen-
tralidada da atividade e os desafios 
para 2022.

“Essa Conclat reforçará nossa luta 
por um projeto nacional de desen-
volvimento que interrompa a vas-
salagem que se instalou com esse 
governo. Não podemos permitir que 
Bolsonaro continue a condenar o 
Brasil a ser um quintal dos EUA. Não 
podemos permitir que o povo contin-
ue a padecer com a fome, desem-
prego e sem horizonte e esperança. 
A Conclat é o nosso caminho para 
virar esse jogo e barrar esse projeto. 
A hora é de unidade e luta para em-
prego, direitos, democracia e vida”, 
salientou Araújo.

Representando o Fórum Nacional de 
Mulheres, Celina Alves Padilha Arêas, 
secretária da Mulher Trabalhadora da 
CTB, falou sobre os desafios postos 

CTB, junto com as demais centrais, aprova 
pauta nova Agenda da Classe Trabalhadora

a partir da Conclat e destacou que 
duas pautas não podemos perder de 
vista: o fortalecimento dos serviços 
públicos, em especial a Saúde que 
mostrou sua força na Pandemia, e a 
garantia de igualdade e equidade de 
gênero. “Um momento histórico e que 
precisamos explorar para interromper 
a esperial de violência e exclusão que 
é imposta às mulheres”, afirmou.

SeguFoi informado na atividade que a 
A proposta será entregue a todos os 
candidatos à presidência da Repúbli-
ca que participarão da disputa eleito-
ral em outubro.

As centrais unidas pelo Fora Bolson-
aro

Além do mote que deu vida a Conclat 
2022 – Por Emprego, Direitos, De-
mocracia e Vida – os presidentes das 

centrais tinham mais uma pauta que 
os uniam: o Fora, Bolsonaro!

Na mesma linha, representantes da 
CSB, UGT, Intersindical, Pública, 
Nova Central, Força Sindical e CUT 
afirmaram que “a prioridade da classe 
trabalhadora é derrotar Bolsonaro”. 
Os dirigentes listaram os ataques 
contra a classe trabalhadora é lembr-
aram que a atual política condenou a 
milhões ao desemprego, à fome e a 
miséria. 

“Revogar a reforma trabalhista, for-
talecer o movimento sindical, e a uni-
dade será fundamental nessa luta”, 
discursaram os presidentes e coorde-
nadores.

CTB - Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil

Fotos: Portal CTB


