
EDUCAÇÃO PÚBLICA ABANDONADA
Sartori vira as costas à educação dos FIlhos 
E filhas dos trabalhadores e trabalhadoras 
Ao fechar turmas, turnos e escolas.
Até o momento foram 
FECHADAS, pelo menos:

43 escolas 
3081 turmas

Terceirização 
precarização do ensino

Uma 

das principais 

consequências será 

a exclusão escolar. O 

cenário atual já preocupa: 

248 mil jovens, de 15 a 17 

anos, estão fora da escola 

ou em nível de ensino 

que não corresponde 

a sua faixa etária. 

= 
Seguindo sua conduta de precarização do ensino público, 

Sartori tenta incansavelmente terceirizar a educação. 

Percebe-se, por todo o Estado, a ameaça de terceirização 

dos funcionários de escola. Caso se concretize, pode ser 

um passo para a terceirização de todas as carreiras.

Fim das carreiras;
Fim dos concursos públicos;
Diminuição dos salários ou 
não pagamento do Piso;
Compromisso com a empresa 
e não com a escola;
Precarização do trabalho;
Coloca em risco a qualidade do ensino.

A terceirização é um meio de privilegiar 

empresas, que não terão compromisso 

com um serviço público de qualidade e 

com a valorização dos servidores.

A Constituição de 1988 

estabelece que o ingresso nas carreiras 

públicas deve ocorrer por meio de 

concurso público.

QUEM
FECHA

ESCOLAS

ABRE
PRISÕES

FORA SARTORI
E SEUS ALIADOS

SEGUIMOS JUNTOS EM LUTA 
PELOS NOSSOS DIREITOS E 
POR UMA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DE QUALIDADE! 

 As educadoras e os educadores do Rio Grande do Sul têm enfrentado os 

ataques do pior governador do Estado: JOSÉ  IVO SARTORI. 

 Desde que Sartori assumiu a gestão do RS, em 2015, esconde-se atrás de 

uma falsa crise. Ele alega a falta de dinheiro para investir em educação pública e 

garantir os direitos dos professores e funcionários de escola, mas aumenta os 

gastos com:

Recursos que Sartori
deixa de arrecadar:

Em janeiro deste ano, a arrecadação já 

aumentou 6,9%, comparando a janeiro 

de 2017.

Somente em 2017, o governo arrecadou R$ 

31,9 bilhões em ICMS, o que significou um 

aumento de 5,9%.

Estes recursos, que chegariam a quase 

R$ 17 bilhões, poderiam pagar 13 folhas do 

Executivo. E pagariam três vezes o déficit 

do Estado que, em 2015, foi de R$ 4,9 

bilhões, alegado pelo Estado.

Enquanto isso, Sartori atrasa e parcela os 

salários dos educadores pelo 28º mês e dá 

0% de reajuste.

Estamos com 94,84% de defasagem 

do Piso Salarial Nacional.

Desonerações: 

Exigimos, emergencialmente, o pagamento em dia e

22,73% 
de reposição salarial já!

R$ 8,9 bilhões
Lei Kandir: 
R$ 3,9 bilhões
Perdas do ICMS com exportações: 
R$ 3,6 bilhões

EM DEFESA DA 
ESCOLA PÚBLICA

Publicidade ajudas de custo EMPREITEIROS CARGOS DE CONFIANÇA
131% 479% 107% R$ 7 mide aumento de aumento de aumento

MAIS DE

Arrecadação do ICMS cresceu, 
mas para onde FOI o dinheiro?


