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Você sabia que, se juntássemos todas 
as pessoas presas no Brasil e as 
levássemos para Porto Alegre, 
elas ocupariam metade da 
cidade? E que o número 
cresce de forma tão rápida 
que, em 2022, serão mais 
de um milhão de pessoas 
em algumas celas?
A preocupante realidade é 
reflexo de um projeto que 
não deu certo, aplicado por 
alguns governos que 
deixaram de construir escolas 
para erguerem presídios. No Rio 
Grande do Sul, foram 37 colégios e 3081 turmas 
fechadas nos três anos de governo de José Ivo Sartori, 
do MDB (ex-PMDB), com apoio dos seus aliados do PSDB, 
PP e PSB, grandes partidos que sempre votaram 100% 
com o governo por terem exatamente o mesmo projeto. 
Ao mesmo tempo, foi anunciada a construção de três 
presídios (Charqueadas, Viamão e Alegrete). Em 2018, 
pelo menos seis escolas já foram fechadas no RS. 

Quem fecha escolas abre prisões
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segurança x educação

Entre 1994 e 2009, o número de escolas públicas diminuiu 
de 200.549 para 161.783, uma redução de 19,3%. Em 
contrapartida, o número de presídios passou de 511 
estabelecimentos em 1994 para 1806 em 2009, aumentou 
253%.**

*Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), do departamento Penitenciário Nacional (Depen), do 
Ministério da Justiça **Fonte: Instituto de Pesquisa Luiz Flávio Gomes 

Em 2016, 726.712 pessoas estavam 
presas no país, quase metade da 
população de Porto Alegre.*

Em 2014, eram 622.202 presos. Em dois 
anos, foram mais de 104 mil novos presos 
- o equivalente a duas Arenas do Grêmio 
lotadas. *

+253%-19,3%
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Menos escolas, menos jovens estudando

Quando o governador Sartori fecha uma escola, ele 
está contribuindo com a exclusão escolar. Hoje, 17% 
dos jovens entre 15 e 17 anos não estão 
matriculados em uma escola! Qual futuro aguarda 
esses adolescentes?

Outro dado preocupante levantado pelo Diesse, com 
base em dados do IBGE/Pnad, é de que 248 mil 
jovens, entre 15 e 17 anos, estão fora da escola ou 
em nível de ensino que não corresponde a sua idade. 
Isso, somente no Rio Grande do Sul.

Ao fechar seis escolas no início de 
2018, o argumento de Sartori foi de 
que o número de jovens diminuiu 
nos últimos dez anos e não 
haveria mais necessidade 
de tantas turmas. Os 
números acima e as 
salas de aula lotadas 
mostram que isso 
é uma mentira!
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Adultos também cam sem estudar

Mapa da educação

 20%,60 70%82 4%98

A redução no número das turmas escolares não 
atinge apenas os jovens. Muitas das turmas que 
foram encerradas eram de Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA). São pessoas que não puderam ou não 
conseguiram estudar e agora buscam realizar o 
sonho de completar o Ensino Fundamental e Médio.

Jovens de 15 a 17 anos 
no Ensino Médio

Jovens de 15 a 17 
anos na escola

Crianças de 6 a 14 anos 
no Ensino Fundamental

, ,
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A mentira sobre a crise do RS

despesa x receita

Segundo o governo, os colégios fecham porque não há 
dinheiro. Mas a primeira coisa que Sartori fez ao virar 
governador foi dar aumento de 46% para si mesmo! 
Antes, já havia proibido a contratação de professores, 
policiais e médicos. Disse que não tinha dinheiro e a 
população precisava fazer um sacrifício. 
Quando aumentou impostos, o governo passou a ter 
mais fundos: a arrecadação cresceu em R$ 10 bi de 
2015 para 2017 e superou as despesas. Por que, então, 
Sartori segue parcelando salários e 13º e continua sem 
investir em saúde, educação e segurança?
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A crise como um projeto de governo

Com um déficit 
estimado em R$ 6.9 bi, 
calcula-se que o Rio 
Grande do Sul deixe de 
arrecadar R$ 7.8 bi 
com sonegação de 
impostos por ano e dê 
R$ 9 bilhões em 
isenções fiscais para 
empresas. Dinheiro 
tem, mas Sartori, do 
MDB (ex-PMDB), e seus 
aliados do PSDB, PP e 
PSB não fazem nada 
para ir atrás desse 
dinheiro. Ao mesmo 
tempo, pedem para 
que a população faça 
um sacrifício. Essa é a 
política de governo 
deles.

Déficit 
estimado para o 

Rio Grande do Sul

O que o RS deixa 
de arrecadar com 

isenções fiscais

O que o RS deixa 
de arrecadar com 
sonegação

6.9 bi

9 bi

7.8 bi
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três anos destruíndo o rio grande do sul

5 de janeiro de 2015 - Sartori diz que passamos por uma 
grave crise e pede um esforço dos gaúchos, congelando 
concursos públicos e nomeações de professores, 
funcionários de escola, policiais e qualquer outro 
profissional que presta serviços. Desde então, tem ficado 
cada vez mais perigoso andar na rua. Escolas e hospitais 
fecharam as portas. Passados três anos, vemos o caos 
que essa medida causou e seguimos no sacrifício, mesmo 
com o Estado aumentando impostos e ganhando mais.

 - Sartori sanciona aumento do seu 16 de janeiro de 2015
salário e de seu vice em 45,9%, dos secretários em 64,2% 
e dos deputados em 26,3%. Logo depois, diz que o Rio 
Grande do Sul passa por uma grave crise financeira.
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Julho de 2015 - Jornais e rádios divulgam que os hospitais 
de várias cidades, como o Nossa Senhora do Livramento, em 
Guaíba, o São Vicente de Paula, em Três de Maio, e o Santa 
Terezinha, em Erechim, precisam fechar as portas. O governo 
dá mais um calote e não paga os funcionários e as despesas 
básicas como energia elétrica. Sem luz, não há como fazer 
nem mesmo exames simples, como bater chapas de raio-x.

- O governo anuncia o parcelamento 31 de julho de 2015 
dos salários pela primeira vez. Diz que precisa fazer isso 
para equilibrar as contas e ter condições de pagar o salário 
integral no final de seu mandato. Na prática, nada mudou 
desde lá e o pagamento segue parcelado. Professores e 
funcionários de escola começam o mês sem dinheiro até 
para pegar um ônibus para ir ao colégio trabalhar. Em 
dezembro, dá um novo calote com o parcelamento do 13º 
salário.

 - Deputados aliados a Sartori 23 de setembro de 2015
aprovam aumento do ICMS e impostos sobre a gasolina, 
álcool, energia elétrica, telefonia móvel e fixa e afirmam 
que fazem isso para poderem pagar o salário dos profes-
sores em dia. Mais uma mentira. Depois de dois anos, os 
funcionários do governo seguem recebendo parcelado. O 
aumento de impostos como o da gasolina reflete direta-
mente no aumento do preço de produtos e alimentos. A 
vida fica mais cara. Novamente, nós somos os prejudicados.
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29 de dezembro de 2015 - O povo é impedido de entrar 
em sua casa: a Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul. Presidida pela deputada Silvana Covatti (PP), é 
cercada pela Brigada Militar. Um golpe na democracia. 
O forte esquema de segurança é feito para que 
ninguém, sem autorização, acompanhe a votação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que impede que o governo 
faça melhorias em escolas, postos de saúde ou que 
contrate professores e policiais. O governo e seus 
aliados aprovaram a Lei na calada da noite, entre o 
natal e o ano novo.
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Março de 2016 - O governo gasta R$ 3 milhões em uma 
campanha de publicidade para dizer para a população que 
não tem dinheiro para gastar em educação, segurança e 
saúde.

 - Novamente, o governo e 20 e 21 de dezembro de 2016
seus aliados aproveitam as festas de fim de ano para dar 
um presente para as empresas. Com medo dos protestos 
de professores, funcionários de escola e demais 
servidores, a Brigada Militar é convocada por Sartori e 
precisa comparecer em peso. O fechamento e extinção de 
diversas empresas que faziam importantes trabalhos 
para a sociedade são aprovados, entre elas a Fundação 
Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps), que 
realizava mais de 400 mil análises por ano. Vender essas 
empresas não resolveu a crise e ainda ficamos sem 
importantes serviços que nos eram oferecidos. Outros 
casos, como o da Federação de Economia e Estatística 
(FEE), chegam a ser escandalosos. Ela custava R$ 1,8 
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milhões por ano ao Estado, que acabou contratando outra 
instituição, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), para fazer o mesmo serviço, por R$ 3,3 milhões. Mas 
o governador não queria reduzir custos? O que, realmente, 
está por trás das privatizações e extinções?

 - Sartori nomeia funcionários em 11 de janeiro de 2017
Cargos de Confiança para a Fundação Zoobotânica, uma 
das empresas que havia sido fechada no dia 21 de 
dezembro, pouco mais de 15 dias antes. Estranho, não? 

 - Sartori divulga que 2256 turmas em 13 de junho de 2017
escolas estão sendo fechadas no Rio Grande do Sul, mas a 
grande notícia do dia são os três presídios que serão 
construídos em Charqueadas, Viamão e Alegrete.

 - O governo do MDB (ex-PMDB) e seus Dezembro de 2017
aliados desiste de vender ações do Banrisul. Só faz isso de-
pois de diversos especialistas afirmarem que seriam vendidas 
por um preço muito abaixo do que realmente valem. 

 - Aprovada a adesão do RS no 7 de fevereiro de 2018
Regime de Recuperação Fiscal. Na prática, Sartori e seus 
aliados empurram a crise com a barriga por alguns anos e 
deixam estourar na mão do próximo governador. Em troca, 
ainda precisaremos fechar e vender empresas. A CEEE, 
Sulgás e o Banrisul estão na lista.

12



VENDER A CEEE E O BANRISUL É BOM PARA QUEM?

Em 19 de fevereiro deste ano, o Banrisul anunciou um 
lucro de R$ 1,043 bilhões em 2017. Mesmo assim, não 
está descartada a tentativa de venda do banco. 
Interessa a quem comprar essa mina de dinheiro dos 
gaúchos? Privatizar o Banrisul e outras empresas do 
Estado resolve a crise?

Recentemente, Sartori tentou vender 49% das ações 
ordinárias do banco. Isso significa
dinheiro que vai deixar de entrar no caixa do governo - 
como acionista, o RS recebe parte
de cada lucro do Banrisul. A ex-governadora do Rio 
Grande do Sul, Yeda Crusius,
vendeu, em 2009, 43% das ações 
totais do banco. Nesses quase 
dez anos, o Rio Grande do 
Sul deixou de receber, 
pelo menos, R$ 881 
milhões, segundo o 
Dieese. Quantas 
escolas poderiam ter 
sido construídas com 
esse dinheiro?
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Fechamento de fundações 

não resolveu a crise

Entre as empresas extintas está a Fundação Estadual de 
Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps) que, somente em 
2015, fez mais de 400 mil análises. Com seu fechamento, 
pessoas que precisam de tratamento de tuberculose, HIV, 
HPV e a H1N2 ficaram sem assistência desse órgão. 
Novamente, quem é afetado pela política do governo somos nós, 
que não podemos pagar um plano de saúde. Outro exemplo 
é a extinção da Fundação de Esportes e Lazer do Rio Grande 
do Sul (Fundergs), que administrava o Centro Estadual de 
Treinamentos (CETE). Ela não dava prejuízos ao Estado, ao 
contrário: captava recursos que eram utilizados para 
levar esporte e lazer para diversas comunidades. 
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regime de recuperação scal

afundará o estado ainda mais

Quanto pagamos hoje: 

R$ 280 milhões/mês

Quanto passaremos a pagar daqui a seis anos: 

R$ 433,9 milhões/mês

Ainda nos comprometemos a vender empresas 
como a CEEE, a Sulgás e o Banrisul

Se fosse com o dinheiro dele, você acha que ele faria?
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Governador já gastou mais 

de R$ 80 milhões para falar 

bem de si mesmo

Houve uma área em que os 
investimentos aumentaram. 
Os gastos com propaganda 
na televisão, rádio e jornais 
pularam de R$ 19,99 milhões 
em 2015 para R$ 46,03 
milhões em 2017. Pra fazer 
propaganda, não tem crise.

O próprio Procurador-Geral do Tribunal de Contas, Geraldo  
Costa Da Camino, contestou as contas do governo. No dia 
23 de outubro de 2017, ele deu parecer desfavorável para 
os números de 2016. Foram constatadas mais de 40 
falhas. Para Da Camino, Sartori usou de forma irregular 
recursos que deveriam ser utilizados em segurança, 
saúde e educação. Também questionou os milhões gastos 
em publicidade e a falta de transparência nos números 
que são divulgados quanto à dívida do Estado com a União.

Tribunal de Contas 

reprovou contas de Sartori
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Qual projeto você defende?

Existem dois projetos de Estado: um entende que o 
governo não deve oferecer nenhum serviço à 
população, deixando essa responsabilidade para 
empresas privadas. Em outras palavras: se você quer 
matricular seu filho em um colégio ou ser atendido em 
um posto de saúde, deve pagar por isso, pois não é 
função do governo! Sartori e seus aliados são
alinhados com essa ideia.
O outro projeto acredita que os impostos que pagamos 
devem voltar em forma de serviços de qualidade. Que 
educação, saúde e segurança são princípios básicos e 
não deveríamos pagar por um médico se estamos 
doentes ou por um segurança particular para nos 
sentirmos seguros na nossa rua.
E você, qual projeto defende?

Projeto de estado 

indutor de políticas sociais

Projeto do estado mínimo

(sartori e seus aliados)

Papel social

Economia

Pobreza

Leis 
trabalhistas

Educação 
e segurança

O Estado ataca a causa da insegurança 
com educação, construindo mais escolas e 
investindo em uma educação de qualidade.
Protegem quem trabalha.

As pessoas não sobem na vida porque não 
têm oportunidades iguais àquelas que 
nascem ricas.

Estado incentivador da economia e 
regulador do mercado.

É dever do Estado assegurar o acesso da 
população aos direitos básicos de 
educação, saúde, segurança e previdência.

Atacar a consequência da insegurança, 
construindo mais presídios, pois cada vez 
temos mais criminosos.
Atrapalham as empresas.

As pessoas são pobres porque são 
preguiçosas e não querem trabalhar.

Estado mínimo e defensor do livre 
mercado.

Sem direitos, tudo é mercadoria. Quem 
quer matricular o filho no colégio ou ser 
atendido no hospital, deve pagar por isso.
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Quem fecha escolas não tem meu voto
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(MDb)

TIAGO SIMON
(MDB)
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(MDb)
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CATARINA PALADINI
(PSB)

ELTON WEBER
(PSB)
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(PR)
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(PPS)
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(PP)
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(ptb)

ronaldo santini
(ptb)

sérgio peressérgio peres
(PRB)

ÁLVARO BOESSIO
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GABRIEL SOUZA
(MDB)

GILBERTO CAPOANI
(MDB)

FREDERICO ANTUNES
(PP)
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(PP)

JOÃO FISCHER
(PP)

MARCEL VAN HATTEM
(PP)

SÉRGIO TURRA
(PP)

SILVANA COVATTI
(PP)

JOÃO REINELLI
(PV)

ADILSON TROCA
(PSDB)

A base 
aliada de 
Sartori
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