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Especial #EleiçõesCPERS2021
Pela primeira vez, em razão da pandemia, as eleições sindi-
cais ocorrerão exclusivamente em meio digital. O pleito 
denirá as próximas gestões da Direção Central e dos 
Núcleos do Sindicato para o período 2021/2024, bem como 
demais representantes. O 1º turno ocorrerá nos dias 26, 27 e 
28 de maio.  

Nesta Sineta especial, você encontrará as principais infor-
mações para participar ativamente do processo democráti-
co da entidade. Nas páginas internas, disponibilizamos 
conteúdos programáticos enviados pelas três chapas que 
concorrem à Direção Central. A distribuição das páginas se 
deu por meio de sorteio.

Para ler a íntegra do Regimento Eleitoral, elaborado pela 
Comissão Eleitoral e aprovado pelo Conselho Geral da 
entidade, acesse o link: http://bit.ly/regimentocpers

Quem pode votar?

Todo sócio(a) em dia com o Sindicato e que tenha se associado ao 
CPERS até o dia 26/03/2021 ou reingressado até 24/02/2021 tem 
direito a voto. 

Onde e quando votar?

A votação se dará em link disponibilizado e amplamente divulgado 
no site do CPERS (cpers.com.br) a partir das 8h do dia 26 de maio 
(quarta-feira), e será encerrada às 22h do dia 28 (sexta-feira) do 
mesmo mês.

O link pode ser acessado em um computador pessoal, celular, 
tablet ou outro dispositivo. Caso você não tenha um equipamento 
ou conexão adequada à Internet, as sedes do CPERS disponibiliza-
rão um computador para votação se houver condições sanitárias.

Como votar? 

Na primeira tela de votação, você precisará inserir o seu CPF. O 
sistema vericará se o associado(a) está apto a votar. Caso haja 
algum problema, você precisará inserir mais informações e 
conrmar o recebimento de mensagem no celular, via SMS. Além 
disso, seu voto será computado em separado, e cará sujeito à 
validação da Comissão Eleitoral. Caso não haja problemas com o 
CPF, seu voto será validado sem necessidade de análise.

Na próxima tela, o sócio(a) deve responder um questionário 
de autenticação com quatro perguntas que o identificam. 
Este passo é fundamental para dar segurança ao processo. 
Caso erre alguma das questões, precisará esperar 30 
minutos para tentar novamente.

A seguir, você deverá votar. Primeiro na chapa para a 
Direção Central. Após, na chapa para o seu Núcleo, que 
será identicado automaticamente pelo sistema. Não é 
possível votar apenas para a Direção Central ou para o 
Núcleo. É necessário computar ambos os votos.

Pronto! Conrme seus votos e nalize a sessão.

Minha Internet caiu no meio da votação. 
O que faço?

Se você tiver algum problema com a conexão, ou não 
conseguir completar o seu voto por algum motivo, não se 
preocupe. Você poderá iniciar o processo novamente. A 
sessão só é considerada nalizada após a conclusão dos 
votos para a Direção Central e a Direção do Núcleo.1
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Para conferir todas as chapas homologadas nos 
Núcleos e, também, conhecer suas propostas, 

acesse: http://bit.ly/chapascpers



Helenir Schürer (presidente), Alex Saratt (1º vice-presidente), 
Edson Garcia (2º vice-presidente), Suzana Lauermann (secretária  
geral), Rosane Zan (tesoureira). Diretores/as: Alda Maria Souza, 
Amauri da Rosa, Carla Cassais, Cássio Ritter, Glaci Webber, 

Juçara Borges, Leonardo Preto,  Sandra Régio, Sonia Solange 
Viana, Vera Lessês.

• Luta por vacina para todas e 

todos, com prioridade para 

educadores;

• Luta em todas as frentes para 

recuperar e reverter o 

desconto dos aposentados, 

incluindo a devolução dos 

valores;

• Reposição das perdas de 

funcionários, professores, 

especialistas e orientadores 

devido ao congelamento salarial;

• Aplicação do percentual de 

reajuste do Piso do Magistério 

ao salário dos Funcionários de 

escola;

• Pressão incessante pelo 

pagamento dos dias recuperados 

e pelo direito à greve;

Ao lado da categoria, o CPERS Unido e Forte conduziu as lutas do 

Sindicato nos últimos anos, resgatando as grandes mobilizações, a unidade 

dos educadores, as nanças e a força da entidade. Diante de um cenário 

terrível, que fez sucumbir direitos em todo o mundo, nós resistimos. 

Caminhando juntos, zemos o possível e o impossível. Fizemos história.

Com pressão nas ruas, nas redes e nos gabinetes, nos zemos ouvir e 

respeitar. Jamais nos negamos a dialogar, resistir e defender os direitos da 

categoria em todas as frentes. Juntos, protagonizamos a maior greve do 

século XXI, inspirando milhões de gaúchos e gaúchas, impedimos a 

destruição das nossas carreiras e recolocamos o CPERS e a educação no 

centro do debate público.

Agora, além dos nossos direitos, querem nos tirar o bem mais precioso: a 

vida. Vivemos um período dramático. Mas estes governos, com a nossa 

luta, passarão. Nós caremos e construiremos um futuro mais justo e 

solidário, com respeito e valorização a quem educa os lhos da classe 

trabalhadora, salário decente, saúde e aposentadoria digna.

Essas lutas não são de um outro setor da categoria. Mais do que nunca, 

nossa força e união serão fundamentais para derrotar as políticas de morte 

e miséria dos governos Leite e Bolsonaro, defender a educação pública, 

exigir nossos direitos e ensinar democracia.

À frente do Sindicato, temos orgulho de representar aqueles e aquelas 

que, educando gerações, construíram o passado e o presente do Rio 

Grande do Sul. Juntos, unidos e fortes, construiremos o futuro. Nos dias 

26, 27 e 28, vote Chapa 2 para a Direção Central e para os Núcleos. 

Avante educadores, de pé!
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REIVINDICAR, MOBILIZAR,

LUTAR E NEGOCIAR

UM CPERS QUE 
MOBILIZA, REIVINDICA, 

LUTA E NEGOCIA!

PROPOSTAS
• Defesa dos empregos dos 

contratados e do fim da 

precarização dos quadros 

emergenciais;

• Reivindicar equipamentos 

adequados, subsídio aos gastos 

com Internet e luz nas aulas 

remotas e compensação pela 

sobrecarga de trabalho;

• Defesa do IPE público e de 

qualidade, com reabertura das 

sedes regionais e ampliação de 

serviços;

• Resgatar a primazia da gestão 

democrática e da autonomia 

das escolas perante as 

imposições e desmandos da 

Seduc.

facebook.com/CPERSUnidoeForte @cpersunidoeforte Rede Unido e Forte: (51) 995449083



UM OUTRO 
CAMINHO PARA 

O CPERS 
É POSSÍVEL

facebook.com/CampoMudaCPERS instagram.com/campomudacpers (51) 9380-0051

DEFENDEMOS

A CHAPA 3 - MUDA CPERS nasceu da necessidade de construirmos um 

novo caminho para o Sindicato. As perdas históricas sofridas pela nossa 

categoria mostram a necessidade urgente de rompermos com o continu-

ísmo e a conciliação de classes praticados pela atual direção. Mas não só 

isso, também queremos a nossa categoria consciente de que políticas 

esquerdistas e sectárias não trazem vitórias nas nossas lutas.

A CHAPA 3 - MUDA CPERS se construiu a partir de uma concepção 

diferenciada de Sindicato. Acreditamos no trabalho coletivo e na 

mobilização como esteio da luta de resistência e da retomada de nossas 

conquistas. A atuação equivocada da atual direção teve consequências 

nefastas para os(as) educadores(as), que só podem ser revertidas por 

uma direção que não tenha medo de ouvir a base.

Nós, da CHAPA 3 - MUDA CPERS, defendemos um sindicato combati-

vo, que lute contra a política genocida e ultraliberal dos governos 

Bolsonaro e Leite. A indignação deve se traduzir em luta, por isso, a 

postura deve ser de mover a categoria para o enfrentamento aos 

governos e não para acalmá-la.

Nós, da Chapa 3 - MUDA CPERS, defendemos um Sindicato que esteja 

junto com os(as) demais trabalhadores(as) nas lutas da nossa classe e 

que dialogue e se articule com a comunidade escolar na defesa da Escola 

Pública.

Por um CPERS que não seja apenas uma representação distante da 

base, mas sim a voz de todas(os) nós: professoras(es), funcionárias(os), 

contratadas(os) e aposentadas(os).

• A unidade para enfrentar as 

políticas genocidas e ultralibera-

is dos governos Bolsonaro e 

Leite. Sem ilusões com quem 

nos ataca, retomar os direitos 

perdidos, através de um sindica-

to classista e combativo, aliado 

dos(as) servidores(as) e demais 

trabalhadores(as); 

• O papel fundamental do 

CPERS nas lutas feministas, 

LGBTQI+ e antirracistas;

• Valorização dos(as) aposenta-

dos(as), respeito ao seu prota-

gonismo e mobilização para 

reverter o desconto previden-

ciário;

• Reconhecimento dos funcio-

Candida Rossetto (presidente), Vívian Zamboni (1ª vice-
presidente), Neida Oliveira (2º vice-presidente), Valdete Moreira 
(secretária geral), Ida Dettmer (tesoureira). Diretores/as: Beatriz 
Pereira Prestes, Celso Dalberto, Daniel Damiani, Émerson 
Kalmo Rodrigues, Giany Rodrigues, Guilherme Bourscheid, 
Marina Vargas, Marivete M. de Melo, Miriam Neumann e 

Valéria Chemale Espíndola.

nários(as), fundamentais na 

educação e no serviço público;

• Concurso público para 

professores(as), funcionários-

(as) de escola e especialistas 

em educação. Lutar contra as 

terceirizações e por direitos 

para contratados(as);

• A recuperação do plano de 

carreira do magistério e o 

pagamento do Piso Salarial; 

• Valorização e reajustes 

salariais para a categoria;

• O protagonismo nas ques-

tões educacionais e a defesa da 

autonomia pedagógica, com 

enfrentamento ao desmonte e 

às imposições.



DIREITOS
• Defesa da vida;
• Reajuste salarial, salários e 13° 
em dia;
• Reconquistar o Plano de 
Carreira com avanços;
• Fim do desconto da previdên-
cia e aposentadoria especial 
para especialistas;
• Reajuste e m do estorno do 
vale refeição e transporte;
• Efetivação dos contratados - 
Criar GT para estudo, debate e 
posicionamento sobre o tema;
• Doença do trabalho: estudo 
de saúde física e psíquica;
• Funcionários reconhecidos 
como educadores;
• IPE de qualidade com amplia-
ção de especialidades;
• Paridade entre ativos e 
aposentados;

EDUCAÇÃO 
• Defesa da lei de gestão;
• Defesa dos EJAS E NEJAS;
• Políticas para escolas do 
campo, indígenas e educação 
de alunos com deficiência 
inclusos;
• Projeto político pedagógico 
classista e emancipador;
• Lutar contra preconceitos 
e opressão;
• Não ao fechamento de 
escolas, turnos e enturmações;
• Concurso Público;

DEMOCRACIA INTERNA
• Fim do presidencialismo: 
direção colegiada;
• Eleições proporcionais.

Os últimos sete anos foram de derrotas e decepções. Perdemos voz, 

autonomia e direitos conquistados com tanto sacrifício. Unir a 

categoria, fortalecer o CPERS, com autonomia de governos e parti-

dos é uma demanda urgente e um debate que não pode mais ser 

adiado sob pena de continuarmos colocando em risco a nossa pros-

são e neste momento a nossa própria vida.

O Novo Rumo, ao contrário dos outros dois campos, não tem cargos 

nesta gestão e nem compactua com a omissão recorrente da atual 

Direção Central do CPERS, que cede a governos que desdenham e 

desrespeitam professores(as), funcionários(as), estudante e familia-

res. Enquanto eles calam e consentem, somos conduzidos, sem 

constrangimento, ao corredor da morte.

Para a pandemia, a saída é a vacinação. Para o futuro do CPERS, a 

única saída é a mudança e a oxigenação de ideias e valores. E faremos 

isso juntos, unindo a categoria e unicando uma pauta de lutas com 

todos os servidores públicos. 

Em tempos tão difíceis, onde a própria democracia agoniza, não 

podemos abrir mão da luta, da nossa dignidade. Nós temos lado. O 

teu. Por isso te convidamos a construir este NOVO RUMO - CHAPA 1

OPOSIÇÃO 
DE VERDADE.

Cleusa Werner (presidente), Gilma Jupira Guedes de Soares (1ª vice-
presidente), José Paulo Silveira (2º vice-presidente), José Louis 
Sampaio (Juca) (secretário geral), Marli Schaule (tesoureira). 

Diretores/as: Rejane de Oliveira, Andreia Cezimbra Ortiz, Matheus 
Schneider, Guilherme Gil da Silva,  Antônio Carlos Rodrigues, Ana 
Clélia Scheneider, Marilei Mesquita Gonçalves, Noé Machado de 

Oliveira, Fabiano Mello da Costa, Miriam Andréa Vivi Kuhn.

facebook.com/novorumoCPERS

PROPOSTAS
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