Educadores: Vamos
construir a greve e dar um
basta aos ataques do
governo
Alegando crise ﬁnanceira nos cofres públicos, o governo Sartori
não cumpre a Lei do Piso Salarial do Magistério. O débito do Estado
com os professores já está em 69,44%. Como se isso não bastasse,
todos os meses o governo atrasa e parcela os salários da categoria.
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A crise não é de despesa, é de receita!
O CPERS, junto ao Movimento Unicado dos Servidores Públicos - MUS, mostra, desde 2015, que existe solução para a crise do RS: o
combate à sonegação e a revisão dos incentivos scais. Conforme dados do Sonegômetro da Afocefe - Sindicato dos Técnicos Tributários,
o Rio Grande do Sul perdeu, com a sonegação de ICMS, mais de R$ 1,6 bilhões até o dia 22 de março deste ano.
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Com este valor, o ESTADO pagaria 12 meses da folha de
pagamento de todos os servidores ativos do poder EXECUTIVO.

Além do arrocho salarial, o objetivo do governo Sartori e seus aliados é
o de privatizar a educação pública. Isso ﬁca claro através de ações como:

• Enturmações • Fechamento de turmas e escolas • Mudança
curricular com redução de carga horária de disciplinas importantes
E ainda ameaça com:

• Entrega das escolas públicas a organizações sociais
• Militarização das escolas

Saídas apontadas pelo CPERS e pelo MUS:
• Combater a sonegação e revisar os incentivos scais;
• Renegociar a dívida do RS com a União: esta dívida compromete 13% de toda a Receita do Estado. O
governo Sartori só deu o primeiro passo para a renegociação no nal do ano passado. Em 2014, depois
de pagar mais de R$ 20 bilhões para a União, o RS ainda devia cerca de R$ 47 bilhões. Vale lembrar
que o contrato com a União foi feito pelo então governador Antônio Britto (PMDB) e a dívida era de 8
bilhões. Na época, Sartori era líder do PMDB na Assembleia Legislativa;
• Regulamentar os royalties do petróleo para que os recursos venham de fato para o Rio Grande do Sul.
Em 2014, já existiam 8 bilhões disponíveis;
•Impedir que seja mudado o regime de partilha do Pré-Sal, o qual destina 75% dos recursos para a
educação e 25% para a saúde. São centenas de bilhões de reais que podem deixar de ser investidos na
educação pública.

O Estado está paralisado, não honra
sequer com seus compromissos básicos

A

política adotada pelo governador Sartori é a da
diminuição do Estado, da precarização e
privatização dos serviços públicos. Em 2015, o
governo Sartori destinou apenas R$ 410,8 milhões para
melhorias no Rio Grande do Sul. Este foi o pior
desempenho desde 2005, o equivalente a pouco menos
de 1/3 da folha mensal do funcionalismo público,

incluindo todos os poderes. No ano passado, Sartori
empregou apenas 1,36% da Receita Corrente Líquida
(soma da arrecadação de impostos, deduzidos os
valores de transferências constitucionais) em
investimentos. E ainda não cumpriu com os 35% para a
educação, os 12% para a saúde e quase não investiu em
segurança.

SARTORI TENTA ENGANAR A POPULAÇÃO
O governo Sartori usa a frase “Todos pelo Rio Grande” para tentar convencer a sociedade de que investe
nas áreas essenciais à população (educação, segurança e saúde) e que tem o apoio total da
comunidade.Como assim “TODOS”, governador? Para a grande maioria da população o senhor oferece:

• Precariedade das escolas
públicas;
• Caos na segurança pública;
• Caos na saúde pública;
• Atraso e parcelamento
constante dos salários dos
educadores e demais
servidores;
• Ameaça a direitos históricos
dos trabalhadores;
• Aumento do ICMS: a
população passou a pagar mais
por água, luz, telefone, gasolina
e alimentação.

União, pressão e luta

Defendemos uma esco
la pública com segura
nça e condições
estruturais adequadas pa
ra a qualidade do ensin
o, professores e
funcionários de escola
valorizados e respeito
ao
s seus direitos
históricos , sem ameaças
e terrorismo.
Temos uma história de
mais de 70 anos de luta
e não será este
governo que nos fará esmo
recer. Somos uma catego
ria aguerrida,
que luta por seus direitos
. É esta força que o govern
o Sartori terá de
enfrentar. Vamos juntos co
nstruir uma forte greve qu
e fará tremer
as paredes do Piratini. AV
AN

TE EDUCADORES, DE
PÉ!

