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0% É DESRESPEITO

23,29% já

Sartori e Temer: cumplicidade contra 
os direitos dos (as) trabalhadores (as)

Para suas arbitrariedades, Sartori conta 
com o apoio de Temer. Ambos têm um 
objetivo em comum: acabar com os 
direitos dos (as) trabalhadores (as).  
Desde 2016, cou nítido o descumpri-
mento de leis e da Constituição. Os 
ataques contra a educação pública, a 
saúde e a segurança se intensicaram e 

cam explícitos através de medidas como:
• Emenda Constitucional 95/2016: congela 
por 20 anos os investimentos em educação, 
saúde e segurança;
• Medida Provisória 746: altera toda a 
estrutura do Ensino Médio;
• Reforma Trabalhista: retira direitos 
históricos, impõe a terceirização e o 

trabalho intermitente;
• PEC 287/2016 - Proposta de Reforma 
da Previdência: visa o m da aposentadoria 
especial do magistério e fará os trabalhado-
res (as) trabalharem até morrer;
• Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC: projeto imposto por Temer, que 
quer destruir a educação pública.

O desrespeito às leis e à Constituição 
acaba com a DEMOCRACIA! Vivemos 
um regime autoritário instituído por um 
GOLPE par lamentar,  jur íd i co e 
midiático!
Defender a DEMOCRACIA é fortale-
cer a nossa luta contra a retirada dos 
nossos direitos! 

Desde 2015, quando Sartori (MDB) assumiu a gestão do Estado, educadores e educadoras estão sem reposição salarial. 
Considerando a inação do período, a reposição necessária atual é de 23,29%. Com 0% de reajuste, professores e funcio-
nários de escola recebem apenas 51,3% do Piso Salarial do Magistério (R$ 2.455,35). Para ganhar o que lhes é de direito, 
teriam que ter um reajuste de 94,84%. Sartori massacra os (as) educadores (as) gaúchos (as)! Já são 30 meses de salários 
atrasados. A categoria amarga uma miserabilidade que traz duras consequências: optar entre alimentar-se ou pagar as 

contas essenciais como aluguel, luz, condomínio e escola, por exemplo.



O
s educadores gaúchos vivem, 

desde 2015, o maior arrocho 

salarial da sua história. Situação 

imposta por um governo que 

para a população se mostra aberto ao 

diálogo, mas que, na verdade, não 

consegue estabelecer um diá logo 

respeitoso com a categoria na busca por 

soluções para os graves problemas que 

vivenciamos. Já são 30 meses de atraso 

salarial, além da falta de investimentos na 

estrutura de nossas escolas e na valoriza-

ção dos trabalhadores em educação.

Estamos diante de um governo que ataca a 

categoria quando propõe, por exemplo, a 

terceirização dos funcionários de escola 

sem reconhecer o percurso pedagógico 

no qual estão inclusos dentro das institui-

ções escolares.

Nos últimos 3 anos e meio estamos 

fazendo uma ferrenha resistência contra a 

retirada dos nossos direitos, o sucatea-

mento da educação e principalmente 

contra a entrega das riquezas do povo 

gaúcho, que o governo Sartori e seus 

aliados têm apresentado como solução 

para a pseudocrise nanceira a qual 

sempre se reportam.

Na nossa visão, a solução para a crise 

nanceira não passa pela diminuição do 

Estado, mas sim pela ampliação da receita 

através de um projeto sério de ataque à 

sonegação scal e por uma discussão com a 

sociedade sobre os incentivos scais, além 

de uma auditoria da nossa dívida pública. 

Não é possível entregar o resto do Estado 

para negociar uma dívida que deixa o nosso 

Rio Grande do Sul de joelhos frente ao 

governo federal.

A nossa luta atual é fazer com que o 

governo Sartori abra uma mesa de 

negociação real, ouça os trabalhadores e 

busque realmente suavizar, porque está 

longe de buscar um resultado nal, o 

período de extrema miserabilidade em 

que a nossa categoria se encontra. 

Exigimos respeito aos direitos dos 

educadores e educadoras deste Estado, 

pois são eles que defendem dia após dia a 

escola pública, que são os responsáveis 

pelos altos índices de aprovação no Enem 

e nos vestibulares de alunos vindos da rede 

pública de ensino. E que, pelo seu 

comprometimento, fazem com que a 

educação pública do RS ainda se mantenha 

viva, pois se dependesse de Sartori isso não 

ocorreria.

E D I T O R I A L

23,29% 
é nosso 
direito

Helenir Aguiar Schürer
Presidente CPERS/Sindicato
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Indicadores da inflação a serviço do golpe

Como pagar as contas sem 
reposição e salário em dia?

Altas taxas de juros, cortes de direitos, 
privatização de patrimônio público e 
demissão de funcionários públicos têm 
sido práticas dos governos Sartori e 
Temer. Ambos querem implantar o estado 
mínimo, repassando ao setor privado tudo 
o que for possível da atuação em áreas que 
dizem respeito ao desenvolvimento do 
país, como obras de infraestrutura e o 
controle sobre as reservas de pré-sal, 
deixando de lado os direitos e deveres 
sociais, baseados na Constituição de 
1988. 

Os índices que demonstram a queda na 
inação decorrem das altas taxas de 
desemprego, que inibem o consumo e 
também dos altos resultados da safra 
agrícola de 2017 (30%). Não é mérito de 
uma política econômica de governo!
Vemos, no dia a dia, o custo de vida 
aumentar bem acima do que a inação 
divulgada pelo governo. 

Fonte: DIEESE, IEPE (UFRGS), EPE, Portal da Transparência do 
Estado do Rio Grande do Sul e SEFAZ 
Notas: 1) Cesta Básica de Porto Alegre calculada pelo DIEESE em 
03/2018. 2) Conta de Luz calculado com base no consumo 
médio das unidades consumidoras residenciais na região Sul do 
Brasil, para o mês de Dez/2017 conforme divulgado pela 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE. O valor médio da Tarifa foi 
estimado conforme referência para o mês divulgado pelo IEPE. 3) 
Aluguel preço médio estimado conforme pesquisa do IEPE para o 
mês de 03/2018. Inclui valor do condomínio. 4) Telefone xo - 
IEPE 03/2018. 5) Telefone celular - IEPE 03/2018. 6) Conta de 
água - Tarifa DMAE 03/2018. Elaboração: DIEESE

Fonte: IBGE, INPC. Elaboração: DIEESE [De acordo com 
levantamento do IEPE, a mensalidade média paga no ensino 
fundamental custava R$ 554,42, em dezembro de 2014, em 
Porto Alegre. Em dezembro de 2017, já custava R$ 728,83, ou 
seja, reajuste de 42,7%]. OBS: A perda salarial do CPERS é 
sempre calculada pelo índice nacional do INPC

Dois governos, um projeto: 
implantar o estado mínimo
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Gás de Cozinha

 ÍNDICE GERAL 2,38

12,83

20,28

1,53

2,09

7,48

9,19

 Plano de Saúde

Energia Elétrica Residencial

 Gasolina

Remédios

Ensino Fundamental Privado

Ensino Médio Privado

Aluguel e Taxas (aluguel, condomínio, taxas de água e esgoto) 

 Item (abril/2018) 12 meses Porto Alegre

21,31

5,22

Considerando a folha de pagamento da 
Secretaria Estadual de Educação - Seduc, de 
abril de 2018, 31,8% dos (as) educadores 
(as) recebem menos que os R$ 2.084 
necessários para suprir as despesas básicas. 
Entre os ativos chega a 41,1%. Fica evidente 
a situação de miserabilidade da categoria, 
imposta por Sartori e seus aliados. 

CONTAS

Auxílio 
Alimentação 

defasado
Valor da 
alimentação 
fora do 
domicílio
 (pesquisa ASSERT)

Valor recebido 
pelos servidores

R$R$
694,98694,98

mêsmês

R$
694,98

mês

R$R$
218,90218,90

mêsmês

R$
218,90

mês

E como há previsão de desconto de 6% do 
salário, muitos acabam descontando o valor 
integral do auxílio alimentação, ou seja, não 
recebem nenhum auxílio para esse m.

Reajuste necessário: 
217,5% (ou +R$ 476,08)

Cesta Básica

R$ 1.346,70

R$ 446,69

R$ 86,08

R$ 76,05

R$ 62,45

R$ 66,66

R$ 2.084,63

Conta de luz

Conta de água

Aluguel

Telefone Fixo

Telefone Celular

Total
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Para Sartori 
nosso Piso 

está na 
Tumelero

LDO: governo 
não tem 

compromisso 
com o próprio 

orçamento

Para que os educadores gaúchos recebam o 
valor do Piso Salarial Nacional do Magistério 
(R$ 2.455,35), é necessário um reajuste de 
94,84%. Este direito virou deboche na boca 
de Sartori, ainda na época de sua campanha, 
quando mandou os educadores buscarem o 
Piso na Tumelero.
Sartori é o pior governador que o Rio Grande 
do Sul já teve! Em todos os governos, os 
educadores lutaram para avançar em seus 
direitos. Com Sartori, a resistência é para não 
perder!
O CPERS segue rme na justa luta pelo 
cumprimento da lei do Piso a todos (as) 
educadores (as)!

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
encaminhada por Sartori e aprovada pela 
Assembleia Legislativa prevê o congela-
mento de custeio e salários para os 
servidores do Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública – com correção de apenas 3% 
referente ao crescimento vegetativo da 
folha, isto é, promoções e progressões de 
carreira. Este é o terceiro ano consecutivo 
que o governo encaminha a LDO sem 
previsão de reajuste salarial, o que deixa 
claro, mais uma vez, que Sartori não 
concedeu reajustes, sequer a reposição da 
inação, para os servidores públicos.

A tão alegada crise nanceira 
usada como justicativa para 
atrasar  os sa lár ios dos 
servidores, não reete a 
realidade dos cofres públicos 
do Estado. Ao lado, você 
confere indicadores que 
demonstram que quem paga a 
conta pela incapacidade de 
Sartori em administrar o Rio 
Grande do Sul são os (as) 
trabalhadores (as). 

O ano letivo de 2018 iniciou com falta de 
professores e de funcionários de escola. Em 
2014, eram 99.564 servidores ativos, em 
2018 são 84.017, ou seja, uma redução de 
16%. Destes, 15.547 estão os falecidos, os 
contratados por prazo determinado e os 
aposentados. Deste total, 43,1% não se 
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Quem paga a conta são os trabalhadores

Fonte: SEFAZ. Portal da Transparência - Governo do Rio Grande do Sul. Notas: (1) Estão incluídos investimentos na educação valores pagos registrados na Secretaria de 
Educação, UERGS e Fundação Liberato Salzano. Investimentos referem-se a gastos com planejamento, execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente. Elaboração: DIEESE

Fonte: SEFAZ. Dados Abertos. Transparência RS • Notas: Ajudas de custo são destinadas a pagar despesas com ajuda de custo, indenização pelo uso de veículo, ressarcimento 
despesas médicas/hospitalares, ressarcimento de ensino e treinamento, auxílio moradia, e demais indenizações, reembolsos e restituições devidas, inclusive devolução de 
receitas, quando for o caso. • Elaboração: DIEESE

Fonte: Sefaz/RS. Notas: Os dados de 2018 referem-se à posição de abril/2018. A variação percentual é em relação a 
2014. Elaboração: DIEESE

2014/2017
(Valores 

Nominais)
-101.287.336,13

2014/2017
(%)

-62,00%

timentos em educação, saúde e segurança.  
No período de 2014 a 2017, a educação 
sofreu retração de 62,0%, o que representa 

101 milhões a menos. Na saúde, a redução 
foi de 39 milhões (-94,9%) e na segurança 
foram menos 41 milhões (-52,9%). 

Investimentos em educação

2015

802.756,97 1.181.304,56 4.906.329,63

2.006.206,41 2.288.803,101.953.507,87

80.197.259,13 168.036.924,10 332.096.713,98

2016 2017 variação

511,2%

17,2%

314,1%

Educação recebe 
101 milhões a menos

Dados divulgados pela Secretaria da Fazenda 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) 
demonstram redução signicativa de inves-

AJUDAS DE CUSTO

Total de gasto direto pago pelo poder Executivo (R$ nominal) 

aposentou, portanto foram 6.706 educado-
res (as) que deixaram a educação pública. 
Este cenário é reexo do descaso com os (as) 
educadores (as): salários atrasados, precarie-
dade das escolas, más condições de trabalho, 
insegurança e a falta de pessoal, que exige 
ainda mais de quem está na ativa. 

EMPREITEIROS

DIÁRIAS 
DE VIAGEM

Arrecadação 
do ICMS está 

crescendo
O ICMS do RS cresceu 5,09% em 2017, 
totalizando R$ 31,9 bilhões e represen-
tando um acréscimo de mais de R$ 1,5 
bilhão sobre a arrecadação 
de 2016, o que signica um 
cresc imento de 
2 ,9% ac ima  da 
inação. 
Em janeiro deste 
ano, a arrecadação 
foi de R$ 3,1 bilhão, 
6,9% acima do que 
foi arrecadado no 
mesmo mês de 
2017. 
O aumento da 
c o b r a n ç a  d o 
ICMS, de 17 para 
18%, aprovado pelo 
Legislativo em 2015, 
fo i  jus t i cado por 
Sartori para poder pagar em dia 
os  educadores  e demais 
servidores gaúchos, mas os 
salários continuam atrasados. 
Para  onde es tá  indo es te 
dinheiro? 

2014

2015

2016

2017

2018

99.564
94.685
88.895
84.767
84.017

-
-4,9

-10,7
-14,9
-11,3

97.618
100.820
104.014
106.105
106.459

-
3,3
6,6
8,7
5,6

Vínculos
Ativos Inativos

Variação (%) Vínculos Variação (%)

Variação 

Faltam professores,
falta valorização

-15.547 8.841
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23,29% é justo, 
é necessário!

Nosso voto vale muito
defendendo o mesmo projeto de Sartori e 
Temer. 
Partidos como MDB, PP e PSDB já provaram 
que visam atender aos interesses do 
capitalismo nacional e internacional, deixando 
de lado os serviços essenciais à população e 
os direitos trabalhistas. Defendem o 
enxugamento da máquina pública, a extinção 
de estatais, a privatização de serviços públicos 
e a precarização da educação pública. 

O
s educadores gaúchos 
enfrentam um dos mais 
d u r o s  e  a r b i t r á r i o s 
governos da história do 
R io  Grande  do Su l . 
Sartori, com o apoio de 

Temer, vem massacrando a categoria com 
atraso de salários e 13º. Demonstrando 
todo seu desrespeito, teve a desfaçatez 
de armar em entrevista à imprensa que 
só reconhece o parcelamento após um 
ano de salários parcelados.
Em setembro de 2015, o Supremo 

Tribunal de Justiça - STJ julgou que o 
governo não poderia atrasar os salários 
dos (as) educadores (as). O governo 
então entrou com uma liminar no 
Supremo Tribunal Federal - STF e a 
ministra Cármen Lúcia, atual presidente 
do STF, apoiou o governo permitindo 
que Sartori continuasse a parcelar as 
remunerações dos (as) educadores (as). 
Os ataques de Sartori e sua base aliada 
seguem com o não pagamento do Piso, da 
reposição de 23,29% e do reajuste de 
94,84%, precarização das escolas, não 

realização de concurso para professores e 
funcionários, fechamento de turmas e 
turnos e ameaças e perseguições aos que 
se opõem a sua política de destruição da 
educação pública.
Diante deste cenário, mais do que nunca é 
preciso resistir para não perder direitos. E 
é isso que o CPERS tem feito incansavel-
mente. Nossa luta pelo pagamento do 
Piso, pelo nosso reajuste e por condições 
dignas de trabalho não para!
Não podemos dar trégua a estes governos 
que pregam o Estado Mínimo e não 

respeitam as leis e a Constituição. Nossos 
direitos não podem ser arrancados!
Neste jornal, mostramos que há condi-
ções de Sartori honrar com o seu 
compromisso de pagar em dia nossos 
salários e também a reposição que nos 
deve. O que falta é vontade política!
O CPERS, junto a todos (as) os (as) 
educadores (as) deste Estado continuará 
fazendo a denúncia sobre o descaso dos 
governos Sartori e Temer com os 
educadores e a educação pública. Nossa 
luta não vai cessar!

Exemplos de adeptos destas políticas são os 
candidatos ao governo do Estado: deputado 
Luiz Carlos Heinze (PP) e o ex-prefeito de 
Pelotas, Eduardo Leite (PSDB), conhecido 
por implantar a terceirização no município, 
durante sua gestão. Já Heinze, apoiou os 
projetos de redução da máquina pública 
apresentados por Sartori.
Não podemos permitir que governos que 
colocam em xeque o desenvolvimento 

nacional e deixam a classe trabalhadora à 
margem da proteção do Estado prosperem!
“Nós somos uma das poucas categorias que 
pode escolher o patrão. Somos educadores, 
somos formadores de opinião. Não nos é 
permitido sermos ignorantes. Não podemos 
ter mais quatro anos de desmonte dos nossos 
direitos. Informem-se e quem atentos!”, 
destaca a presidente do CPERS, Helenir 
Aguiar Schürer. 

E
ste ano teremos eleições para 
pres idente,  governador, 
deputados estaduais e federais e 
senadores. É imprescindível 
que estejamos atentos ao 
projeto polít ico de cada 

candidato. Muitos dizem que virão com 
novas ideias para solucionar o caos que 
vivemos nas áreas da educação, da saúde e da 
segurança. Cuidado, eles podem estar 

A QUALIDADE DA ESCOLA PÚBLICA FORTALECE A RESISTÊNCIA

PEDAGÓGICA
j u n h o  a  a g o s t o  d e  2 0 1 8

MOSTRA

Plantando a sementinha do saber e ajudando 
a FLOrescer os talentos das escolas estaduais.


