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Balancete de agosto de 2019

Contribuição de Associados 364.971,76

Receita Operacional 364.971,76

Receita Financeira 34,82

Resgate  / Aplicação 0,00

Saldo bancário anterior 38.992,10

Devoluções 0,00
Saldo caixinha anterior 87,35

RECEITAS 404.086,03

Ordenados 68.726,97

13º Salário 0,00

INSS 28.944,92

FGTS 6.070,46

Vale-transporte 3.402,65

Férias 0,00

Assistência Médica 7.766,16

Contribuição sindical 96,31

Vale Cultura 667,55

Despesas com Pessoal 115.675,02

Despesas tributárias ( IRF, PIS etc ) 9.251,59

Despesas bancárias 832,89

Honorários advogado 12.500,00

Honorários contador 1.038,32

Outros Prestadores de Serviços por PF 2.982,60

Despesas com veículo 200,00

Material de escritório 310,85

Telefone, água,  luz, internet 3.664,87

Imprensa (divulgação, assinaturas, diagramação, jornais, gráficas  etc) 29.564,13

Material de consumo copa/cozinha 635,42

Desp.com material permanente (imóvel,computadores,ar, telefonia etc) 8.806,46

Reuniões e eventos promovidos pela Aduff 1.587,13

Participação em reuniões da Andes, SPF (diárias, passagens, etc.) 15.405,80

Congresso Conlutas 2.684,00

AG Descentralizada 5.820,00

Outras Despesas 95.284,06

Andes-SN 72.751,74

Fundo Único Andes-SN 5.820,14

Doações a Entidades e Movimentos Sociais 30.542,06

CSP-Conlutas 14.259,34

Repasse a Entidades 123.373,28

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 334.332,36

Disponibilidades  

Saldo de caixinha 282,30

Saldo em Conta Corrente de movimento 69.471,37

Saldo aplicado 484.692,18

Saldo em conta corrente conta Greve 144,43

Saldo aplicado 678.911,77

Saldo em conta corrente conta FGTS /Obra 880,81

Saldo aplicado 248.666,85

Aduff divulga balancetes de  2019
A diretoria da Aduff-SSind divulga, nesta edição, os balancetes 
referentes aos meses de agosto a dezembro de 2019, como 
parte da política de transparência na gestão da entidade.

STF declara inconstitucionalidade 
de lei municipal que proíbe 
debate de gênero nas escolas
“Ideólogos e políticos que apoiam Escola Sem Partido querem 
normalizar a exclusão como política de Estado”, afirma 
presidente da Aduff 

Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em unanimidade, vota-

ram contra uma lei municipal de 2015, 
que vetava a discussão de gênero em 
escolas de Novo Gama, em Goiás, por 
considerá-la inconstitucional. De acor-
do com o STF, em decisão do último 
dia 24 de abril, a referida lei “fere o di-
reito à igualdade, a laicidade do Estado, 
a competência privativa da União para 
legislar sobre diretrizes e bases da edu-
cação nacional, o direito à liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento”.

A decisão do STF foi provocada pela 
Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF nº 457), 
proposta pela Procuradoria-Geral da 
República. Há ainda mais de uma de-
zena de ações relacionadas ao Escola 
Sem Partido para análise no STF.

O dito movimento cunhou o termo 
‘ideologia de gênero’ – sem qualquer 
reconhecimento entre acadêmicos – 
para criminalizar debates que enfati-
zem questões ligadas à educação se-
xual, diversidade sexual, homofobia, 
lgbtfobia, transfobia, machismo e de 
violência contra a mulher.  

De acordo com Marina Tedesco, pre-
sidente da Aduff, são projetos que evi-
denciam o absurdo da estratégia discur-

siva da ideologia de gênero como recurso 
para a manutenção de um projeto de so-
ciedade que violenta e mata as mulheres 
e as pessoas LGBTQI+ (lésbicas, gays, 
bissexuais,  transexuais, travestis e trans-
gêneros e demais pessoas que tenham 
outras identidades de gênero).

“Como dizem advogados, a deci-
são do STF é muito importante por-
que cria jurisprudência para que ou-
tras ações excludentes do tipo não se 
perpetuem. O Andes-SN e a Aduff 
combatem esse tipo de projeto desde 
que se conheceu o que era o Escola 
Sem Partido. O Andes-SN, inclusi-
ve, lançou a Frente Nacional Escola 
Sem Mordaça [www.escolasemmorda-
ca.org.br] e a Aduff participa, com ou-
tras entidades, da Frente em Defesa da 
Educação Pública, Gratuita, Inclusiva 
e Democrática de Niterói (FEPID)”, 
lembra Marina. 

Segundo a docente, esse tipo de de-
cisão do STF é uma vitória parcial que 
pode ser modificada, mas, ainda assim, 
deve ser celebrada. Diz ainda que é pre-
ciso mobilizar e fazer o convencimento 
à sociedade para demonstrar o quan-
to os ideólogos do Escola Sem Parti-
do, que sempre tiveram como aliados 
os Bolsonaro, pretendem normalizar a 
exclusão como política de Estado. “São 
projetos que se inspiram e amparam em 
estratégia de violência e dominação do 
outro”, diz a sindicalista.

Após a decisão do STF, Escola Sem Partido incentiva 
violência física contra docentes

Após a decisão do STF, o movimento reacionário Escola Sem Partido publicou no 
twitter mensagem que incentiva a violência física contra os docentes. O texto do dia 
25 de abril diz: "Ao declarar inconstitucionalidade de leis que proíbem ideologia de 
gênero no ensino fundamental, STF pode acabar levando pais a fazer justiça com as 
próprias mãos para defender a integridade psíquica e moral dos seus filhos e o di-
reito sagrado de educá-los. Professores que se cuidem".

Aline Pereira

Da Redação da Aduff
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