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Confisco dos
aposentados:
luta continua
na Justiça
Com a aprovação das "reformas"
previdenciárias de Bolsonaro e Leite, os
aposentados(as) que possuem os menores
salários do Estado passaram a pagar
pesadas e abusivas contribuições. O
CPERS sempre alertou para o que representavam estes projetos, lutou nas ruas
para barrá-los e segue lutando, agora na
Justiça, para reverter o retrocesso.
Inicialmente a ação da assessoria
jurídica obteve sucesso em suspender os
descontos. Mas uma liminar do ministro
Dias Toffoli revogou seus efeitos e autorizou o consco. No momento, a ação
aguarda julgamento do colegiado, em data
ainda a ser denida. Seguiremos na luta!

Reverter corte
de ponto
é prioridade

Foto: Maí Yandara

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Por quem dobram
nossas sinetas?
Quando alguém diz que não quer
saber de política, costumo brincar que meu
primeiro impulso é chamar uma ambulância.
Em breve essa pessoa precisará de ajuda
médica, pois vai deixar de respirar ou parar de
comer. Explico. Tudo na vida, ou quase tudo, é
política. Qual é a nossa primeira reivindicação? Recém-nascidos, choramos para pedir
comida e demandar do seio materno o abrigo,
o afeto e o cuidado.
Viver é um ato político. Quando nos
relacionamos em sociedade, cultivamos
amizades, tomamos decisões de cunho
pessoal ou prossional, abraçamos um
conjunto de ideias, defendemos alguma
crença, reivindicamos nossos direitos ou
questionamos injustiças, estamos fazendo
política.
Muitos torcem o nariz achando que a
política se limita ao que acontece em Brasília,
nos palácios e nos partidos. Mas, embora essa
política seja apenas parte do todo, não
podemos abrir mão de compreendê-la.
Historicamente, a sua negação tem custado

caro à classe trabalhadora. Nós, educadores(as),
temos responsabilidade direta pelos que nos
governam e desgovernam.
A quem interessa a demonização do
voto e dos partidos? Por acaso as decisões
tomadas pelos eleitos não afetam a nossa vida?
Atrasar salários, isentar impostos dos ricos,
atacar aposentados(as) ou deixar o país sem
ministro da Saúde em meio a uma pandemia
são agendas políticas. São escolhas que
dependem da nossa opção nas urnas.
Nesse sentido, Eduardo Leite (PSDB),
Bolsonaro (ex-PSL, PP, PTB e outros) e seus
partidos possuem projetos muito semelhantes, como buscamos demonstrar nesta
edição. Está na hora de confrontar nossas
convicções. Qual é a raiz dos nossos males?
Por quem dobram nossas sinetas? O problema
está na política ou na nossa negação da política? A quem conamos nossos votos? Até
quando elegeremos políticos de partidos que
trabalham para acabar com a nossa classe?
Helenir Aguiar Schürer
Presidente CPERS/Sindicato

Desde dezembro, os educadores
(as) amargam cortes mensais que
chegam a 30% do salário. São mais de 27
mil castigados em razão da greve, apesar
das aulas recuperadas sem prejuízo aos
estudantes. Uma punição injusta e
desumana, calculada para frear futuras
mobilizações e facilitar novos ataques.
Reverter o corte de ponto é, neste
momento de pandemia, uma questão
humanitária.
O CPERS não desistirá de reaver
o salário roubado por Eduardo Leite e
não tem poupado esforços, pressionando politicamente o governo e seus
aliados. Na Justiça, a questão também
segue em litígio e deve ser julgada
quando do retorno do pleno às atividades presenciais.
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O CPERS continua
perto de você
Saiba como entrar em contato, esclarecer
dúvidas e car sempre informado
Foto: Caco Argemi

Em respeito à vida dos gaúchos e
por coerência com as posições
do Sindicato em defesa do
distanciamento social, o CPERS
suspendeu o atendimento presencial aos sócios em março. Mas
a luta nunca parou. Além das
inúmeras mobilizações e reu-

niões virtuais, encontros de aposentados(as) e funcionários(as),
lives e atividades variadas, a
direção central e as direções dos
núcleos continuam atendendo em
regime de plantão, bem como a
maior parte dos serviços. Conra
os contatos.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SÓCIO (SAS):
Informações sobre a vida funcional, esclarecimentos sobre o contracheque, cálculo para aposentadoria e serviços variados.
Whatsapp: (51) 99569.0465
E-mail: sas@cpers.org.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h

ASSESSORIA JURÍDICA - ESCRITÓRIO BUCHABQUI
E PINHEIRO MACHADO:
Ajuizamento de ações, dúvidas sobre processos em curso e esclarecimentos sobre questões legais.
Telefone: (51) 3073.7512
E-mail: atendimento@buchabqui.adv.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h
e das 14h às 17h

RECEBA NOTÍCIAS DO CPERS POR WHATSAPP:
Para ficar sempre informado e receber notícias atualizadas e informes da luta da categoria, ingresse na Rede CPERS. Para saber como,
acesse o site: https://bit.ly/redecpers.

ACESSE NOSSAS REDES E PARTICIPE DAS
CAMPANHAS E MOBILIZAÇÕES DIGITAIS:
Site: cpers.com.br
Facebook: facebook.com/cpersocial/
Instagram: instagram.com/cpersindicato/
Twitter: twitter.com/Cpersocial
Youtube: bit.ly/youtubecpers
Fotos: bit.ly/fotoscpers
Spotify: https://bit.ly/ContraTurnoSpotify

CONFIRA O WHATSAPP
DE CADA NÚCLEO:
Núcleo 1 – Caxias do Sul:
(54) 99695 4237
Núcleo 2 – Santa Maria:
(55) 99660 5417
Núcleo 3 – Guaporé:
(54) 99699 2451
Núcleo 4 – Cachoeira do Sul:
(51) 98047 7528
Núcleo 5 – Montenegro:
(51) 99506 6944
Núcleo 6 – Rio Grande:
(53) 99930 8290
Núcleo 7 – Passo Fundo:
(54) 99705 0245
Núcleo 8 – Estrela:
(51) 99538 7122
Núcleo 9 – Santo Ângelo:
(55) 99660 9132
Núcleo 10 – Santa Rosa:
(55) 99666 4530
Núcleo 11 – Cruz Alta:
(55) 99916 9446
Núcleo 12 – Bento Gonçalves:
(54) 99632 0332
Núcleo 13 – Osório:
(51) 99700 5509
Núcleo 14 – São Leopoldo:
(51) 99727 0273
Núcleo 15 – Erechim:
(54) 99705 0439
Núcleo 16 – São Borja:
(55) 99920 5476
Núcleo 17 – Bagé:
(53) 99967 9415
Núcleo 18 – Santa Cruz do Sul:
(51) 99799 3792
Núcleo 19 – Alegrete:
(55) 99931 1581
Núcleo 20 – Canoas:
(51) 99812 4510
Núcleo 21 – Uruguaiana:
(55) 99660 8541

Núcleo 22 – Gravataí:
(51) 99914 6038
Núcleo 23 – Santana do
Livramento:
(55) 99666 2904
Núcleo 24 – Pelotas:
(53) 99963 6494
Núcleo 25 – Lagoa Vermelha:
(54) 99957 6158
Núcleo 26 – Frederico
Westphalen:
(55) 99706 8116
Núcleo 27 – Três Passos:
(55) 99721 0340
Núcleo 28 – Soledade:
(54) 99960 7571
Núcleo 29 – Santiago:
(55) 99932 9545
Núcleo 30 – Vacaria:
(54) 99913 5358
Núcleo 31– Ijuí:
(55) 99941 3252
Núcleo 32 – Taquara:
(51) 99549 3008
Núcleo 33 – São Luiz Gonzaga:
(55) 99943 3163
Núcleo 34 – Guaíba:
(51) 99588 8592
Núcleo 35 – Três de Maio:
(55) 99950 2027
Núcleo 36 – Cerro Largo:
(55) 99950 6943
Núcleo 37 – Carazinho:
(54) 99986 4478
Núcleo 38 – Porto Alegre
Zona Norte:
(51) 99702 1369
Núcleo 39 – Porto Alegre
Zona Sul:
(51) 99735 6983
Núcleo 40 – Palmeira das
Missões:
(55) 99950 8323
Núcleo 41 – São Gabriel:
(55) 99957 2186
Núcleo 42 – Camaquã:
(51) 99791 9232

www.cpers.com.br

NA SUPERFÍCIE E NO DISCURSO, BOLSONARO E EDUARDO LEITE PARECEM POLÍTICOS DIFERENTES. MAS, NA PRÁTICA, REPRESENTAM O MESMO PROJETO DE ESTADO MÍNIMO:
AUTORITARISMO, DESMONTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTRUIÇÃO DE DIREITOS, ATAQUES AO FUNCIONALISMO, PRECARIZAÇÃO, PRIVATIZAÇÃO E MORTE. COMPARE E CONFIRA.

1 Bolsonaro votou a favor da PEC da Morte em 2016 (EC
95), de Temer (MDB), congelando os investimentos em
Educação, Saúde e outras áreas por 20 anos. Só em 2019, a
educação pública perdeu R$ 32,6 bilhões.
2 Votou a favor da Reforma Trabalhista de Temer (MDB)
em 2017, destruindo a CLT, precarizando o mundo do
trabalho e favorecendo patrões. O retrocesso histórico
abriu as portas para a uberização e aumentou a pressão pela
retirada de direitos também no serviço público.
3 Aprovou a Reforma da Previdência (EC 103), atacando
a aposentadoria, reduzindo benefícios, aumentando o
tempo de serviço e autorizando o consco do salário de
aposentados(as) que recebem abaixo do teto do INSS,
contra o qual o CPERS luta na Justiça.
4 Com a LC 173, congelou os salários de educadores(as) e
demais servidores(as) das três esferas até 2022. Também
vetou a possibilidade de progressões e promoções, além de
suspender a contagem de períodos aquisitivos para vantagens temporais.
5 Agenda econômica ultraliberal, baseada em uma
ideologia de Estado mínimo que precariza serviços e entrega
o patrimônio público à iniciativa privada.
6 O ministro Paulo Guedes é admirador declarado do
ditador chileno Augusto Pinochet, que privatizou a educação básica no país e implantou o sistema de vouchers.

7 Bolsonaro tentou interditar a votação do novo
Fundeb e propôs mudanças que distorciam o fundo e
retiravam recursos. Os únicos deputados que votaram
contra o projeto são seus apoiadores e integrantes do
PSL, partido que elegeu o presidente. Van Hattem (Novo)
foi o único deputado gaúcho a votar contra a destinação
mínima de 70% à remuneração dos educadores(as).
8 Bolsonaro extinguiu centenas de conselhos
consultivos e deliberativos, fragilizando o controle
social, cortando vagas da sociedade civil e de servidores(as) e aumentando a participação de indicados do
governo, além de aparelhar ideologicamente o
Conselho Nacional de Educação (CNE).
9 Para ser eleito, Bolsonaro mentiu que baixaria a
gasolina, os impostos, o gás e o dólar. De acordo com o
Aos Fatos, veículo de checagem de informações,
Bolsonaro deu cerca de 1.500 declarações falsas ou
distorcidas de janeiro de 2019 a agosto de 2020. São
quase três mentiras por dia.
10 No primeiro ano de governo, Bolsonaro investiu
16% a menos em educação no comparativo com o
ano anterior.
11 Faz uma gestão desastrosa no combate à Covid-19.
Desdenha da ciência, desrespeita os brasileiros mortos,
causa aglomerações, joga dinheiro fora em um remédio
tóxico e inútil e deixa o país sem ministro da Saúde em
meio à pandemia. Também se omite na economia, sem
apresentar políticas ecazes de garantia de emprego e
renda a exemplo de outras nações.

1 O partido de Eduardo Leite (PSDB) votou a favor
da PEC da morte em 2016 (EC 95), congelando os
investimentos em Educação, Saúde e outras áreas por
20 anos. Só em 2019, a educação pública perdeu R$
32,6 bilhões.
2 O PSDB votou a favor da Reforma Trabalhista
de Temer em 2017. No seu primeiro ano à frente do
governo gaúcho, Eduardo Leite arquitetou e aprovou
o maior e mais brutal pacote de ataques aos direitos e carreiras de todo o funcionalismo estadual.
3 O PSDB votou a favor da Reforma da Previdência de Bolsonaro e Eduardo Leite foi um dos
principais articuladores do projeto junto aos governadores. Ainda em 2019, o governador propôs e aprovou a EC 78/2020, aplicando os efeitos da reforma ao
funcionalismo e conscando o dinheiro de aposentados(as).
4 Declarou publicamente apoio à LC 173, que congelou os salários de educadores(as) e demais
servidores(as) das três esferas até 2022. Também
propôs e aprovou diretrizes orçamentárias que
impedem o crescimento da folha do funcionalismo
estadual.
5 Frequentemente elogia o ministro Paulo Guedes,
que chamou servidores(as) de parasitas e inimigos, e
compartilha da mesma agenda econômica: ultraliberal, privatista e de desmonte dos serviços públicos.

6 Escancarou as portas da escola pública para a atuação de
multinacionais e fundações empresariais como a
Lemann. Elogia a política de vouchers e já disse que a
educação não deve ser necessariamente estatal.
7 Eduardo Leite foi um dos sete gestores estaduais que
não assinaram a carta dos governadores em apoio ao
novo Fundeb.
8 Descumpriu a Lei, não nomeou representantes do
CPERS no Conselho do IPE Saúde, fragilizou o controle
social da autarquia em meio à pandemia e foi forçado pela
Justiça, graças à ação do Sindicato, a empossar representantes do Conselho Estadual de Educação. Também desrespeita orientações do CEED, fecha escolas e impôs uma nova
matriz curricular sem qualquer diálogo.
9 Para ser eleito, Eduardo Leite mentiu que colocaria
em dia os salários do funcionalismo no primeiro ano de
governo e que valorizaria quem trabalha no chão da escola.
Depois, mentiu que o pacote traria melhorias para as
carreiras. Mente que faz um governo de diálogo, mas só
tem ouvidos para empresários.
10 No primeiro ano de gestão, o governo Eduardo Leite
investiu 5,7% a menos em educação com recursos
próprios frente a 2018.
11 O Sistema de Distanciamento Controlado se mostrou
ineficaz na contenção da Covid-19 e perdeu completamente a credibilidade com a dança das bandeiras e as concessões a empresários. O Rio Grande do Sul caminha para
um desastre sanitário.

0 6

|

S i n e t a

|

A g o s t o

|

2 0 2 0

www.cpers.com.br

EDUARDO
LEITE:
NOVAS FAÇANHAS, VELHAS PRÁTICAS
- Seis anos de salários congelados
- 56 meses de salários parcelados e atrasados
- Atraso recorde para quitar a folha
- Ataque às carreiras e ao serviço público
- Corte de ponto e ataque ao direito de greve
- Taxação de aposentados(as)
- Redução de adicionais em meio à pandemia
- Sobrecarga de trabalho, assédio e pressão nas aulas remotas
- Exclusão e falta de auxílio financeiro para a Internet e equipamentos
- Plantões e exposição de educadores(as) à pandemia
- Fechamento de turnos, turmas e escolas
- Cancelamento de matrículas e desmonte do EJA
- Desrespeito à autonomia escolar e à gestão democrática
- Autoritarismo e desmonte de conselhos estaduais
- Entrega e mercantilização de dados digitais da comunidade escolar
- Privatização e portas abertas para interesses e fundações empresariais.

!
A
T
S
BA
Foto: Caco Argemi

Com segurança, distanciamento e sem
anúncio prévio para
evitar aglomerações,
o CPERS tem realizado atos em frente ao
Palácio Piratini e nas
CREs para denunciar o
descaso do governador Eduardo Leite,
exigir o pagamento do
ponto cortado, salários em dia, dignidade
profissional e respeito
à vida e à escola pública.

www.cpers.com.br
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Fora Bolsonaro e todo
o seu governo!
O CPERS não será cúmplice de um crime contra a humanidade

No dia 24 de março, exortando o extermínio do povo brasileiro em rede nacional, o presidente questionou - indignado - “por que fechar escolas?”

Temos um genocida no comando da
nação. Não é possível usar meias palavras para
qualicar o presidente Jair Bolsonaro e seu
posicionamento diante da pandemia da Covid-19.
Sob sua liderança, o país tornou-se o epicentro
da crise sanitária e vergonha internacional; um
exemplo trágico de que é possível falhar
miseravelmente no controle da pandemia e
destruir a economia ao mesmo tempo.
Negando o mais basilar consenso
cientíco, afastando técnicos, aparelhando
ideologicamente o Ministério da Saúde e em
colisão frontal com as medidas recomendadas
em todo o mundo, o presidente guiou o Brasil
ao precipício. Mais do que um defensor do
capital acima da vida, Bolsonaro reitera sem
qualquer pudor a identidade que nunca negou:
é um entusiasta da tortura, adorador da morte,
incapaz de governar respeitando o ambiente
democrático e a existência do seu próprio
povo.
Em meio a tantos absurdos, como o “e
daí?”, é fácil esquecer. Mas além de fazer pouco

caso da doença e criticar o distanciamento
social, convocando os brasileiros a saírem de
casa, o presidente questionou em pronunciamento no dia 24 de março, indignado: “por que
fechar escolas?”. É como se perguntasse: por
que salvar vidas? Por que proteger crianças,
jovens, professores, funcionários e suas famílias?
Por que não contaminar o país inteiro? Por que
não matar nossos idosos?
À completa falta de humanidade e bom

No momento em que
escrevemos esta matéria,
contamos 100 mil mortos e
mais de 3 milhões de infectados. O país ocupa a 2ª
posição no ranking global
de contágio e óbitos, atrás
apenas dos EUA. Quantos
mortos serão enquanto
você, leitor, folheia a
Sineta?

senso somam-se os ataques aos trabalhadores (as),
a facilitação da dispensa de empregados(as)
infectados, a resistência em criar uma política
de auxílio emergencial — conquistada à força
pela oposição — e as benesses a bancos e
patrões em detrimento do grosso da população. Enquanto o mundo abre as torneiras scais
e derruba décadas de paradigmas do neoliberalismo para salvar a civilização, caminhamos no
sentido oposto, em direção à catástrofe.
No momento em que escrevemos esta
matéria, contamos 100 mil mortos e mais de 3
milhões de infectados. O país ocupa a 2ª
posição no ranking global de contágio e óbitos,
atrás apenas dos EUA. Quantos mortos serão
enquanto você, leitor, folheia a Sineta? O
CPERS não será cúmplice deste crime contra a
humanidade. Convocamos a todos que se
somem aos movimentos de resistência e luta
pelo direito à vida, por serviços públicos de
qualidade, por trabalho e renda, pela educação
e pela democracia.
Fora Bolsonaro e todo o seu governo!

www.cpers.com.br
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Escolas fechadas,
vidas preservadas
Na 1ª quinzena de março, quando um
olhar mais atento já permitia antever a necessidade de medidas emergenciais para conter o
avanço da Covid-19, o CPERS foi pioneiro em
exigir a suspensão imediata das aulas presenciais. Não tardou para Eduardo Leite ceder à
pressão social, que desde então ganhou corpo e
enraizamento na sociedade e viralizou sob o
mantra “Escolas Fechadas, Vidas Preservadas”.
Passados cinco meses, não existe
qualquer evidência de que o estado tenha
condições de retomar as atividades. Pelo
contrário. A situação só se agravou e estudos
em diversos países demonstram que as
escolas são ambientes especialmente
suscetíveis a novos surtos. O grande número
de educadores(as) em grupos de risco e a
falta de estrutura da rede para cumprir
protocolos de segurança pioram o quadro.
Mas a dança das bandeiras e a implosão do sistema de distanciamento controlado provaram que Eduardo Leite é mais
sensível à pressão econômica do que à razão
cientíca ou à urgência de preservar vidas. A
categoria deve estar atenta e se preparar
para resistir às tentativas de expor a comunidade escolar a uma pandemia descontrolada
e mortífera. Não seremos cobaias desta
política de morte.

Sobrecarga,
pressão
e orientações
desencontradas
marcam período
de aulas remotas
Mesmo com a defasagem salarial e
os contracheques atrasados e picotados, os
educadores(as) têm passado por intensas
provações no período da pandemia. A falta
de organização do governo Leite, orientações contraditórias, a imposição de ferramentas à revelia da autonomia escolar, a
sobrecarga de trabalho e a falta de auxílio
nanceiro têm sido vetores de crise,
ansiedade e insegurança.
A categoria tem trabalhado dobrado e está se virando para aprender a utilizar
novas tecnologias, pagando a própria
Internet e desgastando equipamentos
pessoais. Mas não custa lembrar: o Estado
sequer paga o que deve corretamente,
quanto mais horas extras. É preciso resistir à
exploração e ao assédio. Saiba como:

Foto: Caco Argemi

Nenhum educador(a) deve aceitar trabalhar
para além das horas contratadas. Vídeos de
formação devem ser acompanhados dentro da
carga horária normal. O atendimento de pais e
alunos(as) também deve observar este cuidado;
Caso o educador(a) não tenha condições de
realizar aulas síncronas, ou qualquer outra
modalidade de aulas remotas — seja por falta
de recursos, conexão, equipamentos inadequados ou situação domiciliar — deve registrar os
motivos e comunicar a direção escolar e a CRE;
Ninguém pode ser obrigado a fazer um
trabalho cuja realização depende de condições
que a mantenedora não fornece. De acordo
com a Secretaria da Educação, a efetividade não
será prejudicada desde que o educador(a)
justique suas diculdades com o trabalho
remoto;
Independente da cor da bandeira regional, as
escolas não devem operar em regime de
plantão permanente. A orientação da Seduc é
para que eventuais atendimentos presenciais
sejam realizados somente mediante agendamento. Se você pertence a algum grupo de
risco, comunique a direção e a CRE. Fique em
casa.

