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A verdadeira face 
de Eduardo Leite

O governador foi eleito com a promessa de dialogar e valorizar quem trabalha no 
chão da escola. Mas, a cada ato, Eduardo Leite (PSDB) revela mais da sua verdadeira 

face: cruel, autoritária e insensível aos problemas da educação e da categoria. 
Seu projeto é um só. Acabar com a escola pública.
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 Após inúmeras tentativas frustradas, 

por parte do CPERS, de estabelecer uma 

mesa de negociação séria e entender quais 

os planos efetivos de Eduardo Leite para 

reverter o processo brutal de empobreci-

mento da categoria, o governo rompeu as 

tratativas.

 Não há que se nutrir ilusões. Está 

desfeita a fachada de diálogo de Eduardo 

Leite. Seu aceno midiático à conversação 

não passa de jogo de cena, uma promessa 

de campanha já tão distante e vazia quanto o 

compromisso de valorizar a educação. 

 Não podemos mais esperar. 

 Este Sindicato tem força, tem grande-

za e tem a história ao seu lado. A categoria 

deve se preparar para um duro enfrenta-

mento em defesa da escola pública e da 

sua própria existência. 

 Vamos, juntos(as), em cada escola e 

cada região, mobilizar, organizar e construir 

as condições para a vitória. Avante, educa-

dores(as)!

E D I T O R I A L

Helenir Aguiar Schürer
Presidente CPERS/Sindicato

Mensagem 
da presidente

E X P E D I E N T E

 No dia 12 de abril, após Assembleia Geral e 

caminhada até o Piratini, o CPERS arrancou do 

governo o compromisso de discutir a pauta de 

reivindicações aprovada pela categoria: salário em 

dia, reposição emergencial de 28,78% e a realização 

de concursos públicos. 

 Ocorreram duas audiências, mas apenas na 

primeira, no dia 29 de abril, Eduardo Leite esteve 

presente. A terceira rodada de negociações estava 

agendada para o dia 27 de maio. O governo desmar-

cou e interrompeu as tratativas.

 O CPERS cobrou reiteradamente a retomada das 

negociações, mas o governo optou por ignorar o 

Sindicato, em franco desrespeito aos mais de 80 mil 

educadores(as) representados pela entidade. Leite 

nem sequer respondeu o último ofício, que solicitava 

um retorno até o dia 3 de julho, rompendo efetiva-

mente a negociação.

Helenir entregou o seu contracheque, com salário líquido de R$ 1.276,63, a Eduardo Leite e questionou: “tenho 30 anos de magistério, 
governador. Lhe pergunto: 28,78% é muito em cima disso?”

Por uma semana, categoria acampou na Praça da Matriz 
exigindo a retomada da negociação.

Defesa do IPE também esteve na pauta do último período

Pressão nas ruas e na Assembleia Legislativa 
por respeito e salário digno
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Pressão da base garantiu a primeira mesa para discutir 
a pauta salarial, mas Leite interrompeu as tratativas

Governo rompe negociações
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Novas façanhas,
velhas práticas

Enquanto encena diálogo 
para as câmeras, Eduardo 
Leite age para impor uma 

agenda violenta e privatista. 
Por trás da máscara, está a 
radicalização do projeto de 

Sartori; desmanche da escola 
pública, ataque brutal ao 

funcionalismo, precarização 
dos serviços e redução do 

Estado a todo custo. 

Sanha privatista Ataque a direitos
 À maneira de Sartori, a prioridade do governo 

Leite é liquidar o patrimônio dos gaúchos e reduzir o 

Estado a pó. Em julho, a Assembleia aprovou a entrega 

da matriz energética do Rio Grande do Sul ao capital 

estrangeiro, autorizando a privatização da CEEE, da 

Sulgás e da CRM. 

 Antes, Leite já havia eliminado da Constituição o 

direito dos gaúchos decidirem o destino de estatais 

em plebiscito. 

 No início de fevereiro, quando Eduardo Leite 

visitou o CPERS, disse que seus atos seriam pautados 

pela transparência e a lealdade. “Não espere de nós 

qualquer medida desleal”, armou.

 Após a visita midiática, o governador orientou a 

votação de duas PECs que retiraram direitos do funcio-

nalismo (licença-prêmio e tempo de contagem de outros 

entes para triênios e graticações). A promessa de 

lealdade não durou um mês.

Seis anos de miséria
 Após autorizar a venda de estatais, o 

governo aprovou a sua Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que prevê o sexto ano 

consecutivo sem reposição salarial ou correção 

da inação para o funcionalismo. 

 Em um gesto que demonstra falta de 

seriedade no trato com a categoria, o texto foi 

enviado à Assembleia em meio às negociações 

com o CPERS.

 No segundo semestre, Eduardo Leite pretende 

usar sua maioria parlamentar para atacar a previ-

dência e os planos de carreira de todas as categori-

as, incluindo os(as) educadores(as). 

 Por meio da imprensa, sabemos que há planos 

para aumentar a contribuição previdenciária da 

categoria, impondo mais descontos no contra-

cheque sem prever qualquer reajuste.

 O governador também tem falado abertamente 

em estabelecer parcerias público-privadas (PPPs) na 

O que vem por aí: ataque à carreira, 
privatização e terceirização

 Na mesma semana em que Leite conrmou 

o 42º mês de salários atrasados, no nal de maio, 

o governador aprovou o aumento do salário do 

presidente do Banrisul de R$ 51 mil para R$ 89 

mil. 

 Leite também aumentou os proventos de 

quem ganha o teto do Executivo em até 

16,38%, alegando cumprir ordem judicial. 

Enquanto isso, segue atrasando salários à revelia 

da Constituição do Estado.

Crise para quem?

 A desorganização do ano letivo não é por acaso. 

Consta, no planejamento da Seduc, a meta de 

reduzir duas mil turmas até o nal de 2019. Seriam 

cinco mil turmas a menos até o nal do governo. 

Como disse Darcy Ribeiro, a crise da educação não 

é crise, é projeto. 

 Mas faltou ao governador combinar com a 

realidade. Somente neste ano, a rede pública 

recebeu 30 mil estudantes a mais do que em 2018. 

A conta não fecha.

Projeto de desmonte
esbarra na vida real

 Nos último meses, o CPERS tem dado ampla 

exposição à escandalosa política de demissão de 

contratados(as) em meio ao tratamento de saúde. 

Por orientação da Seduc, contratados(as) em 

licença por mais de 15 dias devem ser dispensados.

Demissão de contratados(as) em licença médica

Paulo, demitido por desenvolver miastenia grave 
(doença neuromuscular sem cura)

Tiraram a minha alma inteira. Foi um ato 
covarde. Parece uma higienização, sabe? 
Do tipo, se estragou joga fora, dispensa.

educação. Trata-se de entregar a gestão das escolas, e 

o dinheiro dos gaúchos, para grandes empresários. 

 É um sistema notório por não funcionar em lugar 

algum do mundo, recebendo duras críticas pela falta 

de transparência, seletividade na admissão de alunos, 

desvio de recursos e custo elevado. 

 A nova velha façanha deve vir acompanhada da 

terceirização, com as empresas economizando na 

contratação de educadores(as) precarizados(as) e 

sem estabilidade. 

 O Sindicato pressiona o governo para anular 

as exonerações e readmitir os quadros, e a 

assessoria jurídica entrou com representações 

junto ao Ministério Público e ao TCE.

 Leite também tem rmado contratos por tempo 

determinado, deixando educadores(as) desempre-

gados(as) no recesso escolar. O CPERS é contrário à 

modalidade por tempo fechado e defende a realiza-

ção imediata de concursos públicos para garantir 

estabilidade e segurança jurídica.



Avante educadores(as)!

Por respeito, salário justo e aposentadoria digna
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Avante educadores(as)!

Por respeito, salário justo e aposentadoria digna

 No Rio Grande do Sul, no Brasil e no 

mundo, vivemos tempos de intensa precarização 

do trabalho, crise da democracia e ataque a 

direitos. O período histórico impõe grandes 

desaos aos trabalhadores de todas as categorias.

 Nós, educadores(as), temos um papel 

especialmente importante. Nos últimos meses, a 

educação foi o setor mais destacado na luta contra 

os retrocessos, com mobilizações que tomaram as 

ruas de todo o país nos dias 15 e 30 de maio, bem 

como na greve geral em 14 de junho.

 A Reforma da Previdência avança e ameaça 

inviabilizar a aposentadoria de milhões de trabalha-

dores(as), reduzir benefícios e tirar as regras 

previdenciárias da Constituição. 

 Eduardo Leite alia-se a Bolsonaro, apoiando 

integralmente a PEC monstruosa do Governo 

Federal e atacando a educação em múltiplas frentes. 

A luta será árdua e precisamos estar mobilizados. 

 A última Assembleia Geral, no dia 12 de 

abril, deniu a entrada da categoria em estado de 

greve, e os(as) educadores(as) devem construir na 

base as condições para o enfrentamento. Nossa 

causa é justa e a educação não pode mais esperar. 

13 de agosto: paralisação nacional em 
defesa da educação e da aposentadoria

Salário atrasado, 
braços cruzados!

No dia 13 de agosto, o Brasil vai parar mais uma vez para barrar a Reforma 
da Previdência e os cortes na educação. A paralisação é convocada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Por deliberação da Assembleia Geral, a categoria também deve cruzar os braços no 
primeiro dia útil de cada mês posterior a um novo anúncio de parcelamento ou 
atraso salarial. Fique atento às convocações em nosso site e redes sociais.

X CONGRESSO DO CPERSEDUCAR   
É LUTAR   
E RESISTIR

6, 7 e 8 de 

Acesse o 
regulamento 

no site do 
CPERS   
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EM BENTO 
GONÇALVES


