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E d u c a ç ã o  d e  Q u a l i d a d e  é  S e r v i d o r  Va l o r i z a d o !  

2017  ESTÁ CHEGANDO AO FIM.. .  
E OS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO CONTINUAM SEM.. .  



A Palavra da Presidente                            

MIRIAN MATTOS DOS SANTOS  

EDITORIAL 

 No mês de outubro come-

moramos o dia do Funcionário 

Público, dia do professor e dia 

das crianças. Em nome da direto-

ria do SINTESA quero parabeni-

zar a todos os Servidores Públi-

cos sapucaienses, em especial  os 

Trabalhadores em Educação, que 

mesmo com todas as adversidades, falta de valo-

rização e  arrocho dos governantes, desempe-

nham bravamente 

suas funções e não 

fogem à luta pela 

garantia e manu-

tenção de seus di-

reitos. Não é atoa 

que nosso dia seja comemorado no mesmo mês 

das crianças, pois se são elas [e são] o futuro de 

nosso país, somos nós, os Trabalhadores em Edu-

cação, os principais agentes capazes de contribu-

ir para a verdadeira transformação social, pois 

parafraseando Kant “Tão somente pela Educação 

pode um homem chegar a ser homem (...)”. Para-

béns Servidor Público!!!! Todo nosso respeito, 

consideração e reconhecimento! O SINTESA SO-

MOS TODOS NÓS!! 

Parabéns Servidor 

Público!!!! Todo nosso 

respeito, consideração 

e reconhecimento! 

 Iniciamos o ano de 2017 com 621 

sindicalizados e hoje alcançamos o número 
de 685.  Venha você também, juntos somos 

fortes! O SINTESA SOMOS TODOS NÓS. 

ATENÇÃO:  

 VALORES ATUAIS  

DO PLANO DE SAÚDE                             

Ambulatorial: R118,91 até 58 anos / R$203,42 

acima de 59 anos 

Hospitalar: R$225,39 até 58 anos / R$ 418,54         

acima de 59 anos.  

ATENDIMENTO JURÍDI-
CO À SINDICALIZA-

DOS:   

Dr Joã o Frãncisco Fernãndes e 
Dr Gãbriel Mãrtini Fernãndes 

2º feira das 10h às 12h e  

4º e  6º feira a partir das 16h.  

Com agendamento prévio. 

S  I  N  D  I  C  A  T  O  

S E D E   P R Ó P R I A 

Orga

(51) 3451-7286 

(51) 985-571-522 

(51) 984-336-142 

(51) 985-571-521 

(51) 984-336-149       

E-mail: sintesa@terra.com.br 

www.facebook.com/sintesa.sindicato 

Rua Plácido de Castro, 172  
Centro 

Sapucaia do Sul/RS 
CEP: 93.220 -340 

Horário Atendimento 
2º à  6ª Feira das 08h às 18h                                            

SEM FECHAR AO MEIO 

Mirian Mattos 

CHEGA DE ARROCHO 

NOS SERVIDORES! 

 

Representante Sindical:  Leo Broilo                                               

E.M.E.I Romana Gonçalves Alves 

 A Assembleia do Rio Grande 

do Sul aprovou ontem um projeto, 

encaminhado pelo executivo, que põe 

a conta da dívida do Estado nas cos-

tas do trabalhador, culpando os ser-

vidores dispensados para atuar no 

sindicato por onerarem o Estado. E 

como é hábito para essa administra-

ção, lançam mão de manipulação e 

mentiras para tentar jogar a opinião 

pública contra o servidor. O Estado 

insinua que os 300 servidores cedi-

dos, os quais representam menos de 

0,2% do quadro geral de servidores 

que em 2016 constava com 155.898 

pessoas, são responsáveis por parte 

crise do funcionalismo e o projeto 

aprovado na assembleia estadual vai 

limitar ainda mais as cedências - que 

já são bem poucas - aos sindicatos. 

 Ora, o problema é mesmo o 

dinheiro? Por que não rever os 9 bi-

lhões POR ANO (segundo o Ministé-

rio Público) de isenção fiscal que o 

governo oferece a empresários? Uma 

pequena parte desse valor, caso arre-

cadado, seria suficiente pra cobrir as 

cedências e ainda regularizar os pa-

gamentos de todos os servidores do 

Estado. Isso sem nem falarmos na 

dívida com a União, dívida essa que 

já foi a muito quitada, mas que se-

guimos pagando juros e amortiza-

ções.  

 Esse projeto é um ataque di-

reto aos servidores, principalmente 

aos do CPERS, que mantém uma 

greve forte a mais de 30 dias. Buscar 

diminuir o número, já baixo, de pes-

soas cedidas é um duro golpe contra 

a classe trabalhadora, no sentido de 

barrar a organização e mobilização 

dos trabalhadores e trabalhadoras, 

que tem no seu sindicato uma das 

poucas defesas contra os avanços dos 

patrões e do projeto de Estado míni-

mo. Esse é o Rio Grande que quere-

mos? Que penaliza servidores públi-

cos por lutarem por seus direitos, 

inclusive o mais básico que é ter seu 

pagamento feito em dia? Que priori-

za os grandes empresários enquanto 

parcela salários? Chega de arrocho 

nos servidores, #ForaSartori !  

O SINTESA estará realizando mais um Curso de 

Formação Sindical, para debater o sistema 

previdenciário. 

Painelistas: Departamento Jurídico do SINTESA.  

Dia: 29 de novembro de 2017 às 18h  

Local: Auditório Rústico Professora Valéria da Silva 

Becker 

FORMAÇÃO SINDICAL 

ESPAÇO DO  

SINDICALIZADO 

 



  

10 de novembro: Dia Nacional de Lu-

tas, Mobilizações e Paralizações. 

 O Brasil vive momentos dra-

máticos, com grave crise política, eco-

nômica, social e com sua soberania 

ameaçada. O governo de Michel Te-

mer, totalmente reprovado pela opi-

nião pública, avança contra a nação, 

liquidando o patrimônio público; in-

veste contra os serviços públicos, cor-

tando e limitando os investimentos 

em saúde, educação, segurança, pes-

quisa científica, assistência social, 

mas preservando os interesses dos 

banqueiros nacionais e estrangeiros; 

afronta os direitos sociais, retirando  

conquistas do povo e dos trabalhado-

res, como a legislação trabalhista e 

previdenciária.  

Diante desta situação calamitosa, 

conclama-se à participação de todos 

os trabalhadores no Dia Nacional de 

Protesto e Paralisação, dia 10 de no-

vembro, véspera da data em que pas-

sará a vigorar a reforma trabalhista, 

que aniquila direitos dos trabalhado-

res e enfraquece suas organizações.  

Contra a Reforma Trabalhista! 

Contra a Reforma da Previdência 

Social! 

Nenhum direito a menos!  

SINTESA 

 

 

 

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sapucaia do Sul - SINTESA, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias,  CO NVO CA  todos os Trabalhadores em Educação do Município de Sapucaia do Sul para  AS-

SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se  no dia 31 de outubro de 2017, às 17h15min em primeira cha-

mada e às 17h45 em segunda chamada, no Auditório Professora Valéria da Silva Becker, Rua Plácido de Castro, 

172, Centro, Sapucaia do Sul, para deliberar sobre os assuntos constantes na pauta a seguir, 

PAU TA 

1. Férias 2018 

2. Dia Nacional de mobilização, lutas e paralizações: 10.11.2017  

3. Assuntos Gerais. 

Sapucaia do Sul, 17 de outubro de 2017. 

Mirian Mattos dos Santos                                                                                                                                                              

Presidente 

No dia 1º de setembro o SINTESA inaugu-

rou o Auditório Rústico Professora Valéria 

da Silva Becker, e contou com a presença da 

Senhora Lourdes Becker 

Outro momento histórico foi a posse dos pri-

meiros representantes sindicais das escolas 

municipais, com o objetivo de aproximar e 

estimular a participação sindical da catego-

ria. 

O SINTESA apoiou os trabalhadores  tercei-

rizados da empresa Labor,  que estavam  a 

mais de 3 meses com os salários e demais 

benefícios atrasados, fomos solidários a sua 

luta. 

10º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE 10º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE 

SAPUCAIA DO SULSAPUCAIA DO SUL  



 No dia 6 de ou-

tubro, no Clube 7 de 

setembro, a diretoria 

do SINTESA recebeu 

os Trabalhadores em 

Educação e seus con-

vidados para a maior 

festa em comemora-

ção ao dia do Funcio-

nário Público e aos 

14 anos do nosso sin-

dicato! 

 A festa foi mar-

cada pela integração 

e a alegria dos parti-

cipantes que se di-

vertiram ao som da 

Banda Jane Mor e 

do DJ Anderson que 

deixaram a pista 

sempre cheia e ani-

mada. O u t r o 

ponto alto da festa 

foi o sorteio de prê-

mios e brindes distri-

buídos aos presentes 

além da novidade: o 

espaço Kids. Diver-

são garantida a to-

dos os convidados. 

E d u c a ç ã o  d e  Q u a l i d a d e  é  S e r v i d o r  Va l o r i z a d o !  

ROL OU   ROL OU   A  A  FF EE SS TT AA !! !!     

No dia 11 de outubro, a escola Afonso 
Guerreiro Lima,  utilizou o Auditório Professora 
Valéria da Silva Becker, para Formação e 
homenagem ao dia do professor.  Um evento 
descontraído e produtivo  e ao final foi servido, 
pela escola , um saboroso almoço.             

 O auditório está a disposição de todos as 
escolas da rede municipal, com agendamento  
prévio. 

EMEF AFONSO GUERREIRO LIMA 

No dia 9 de outubro, foi realizado 

encontro para tratar sobre a 

estabilidade do Servidor Público  e 

imposto sindical. Os palestrantes foram 

os representantes da FESISMERS.  

Aos participantes  do curso foi fornecido 

certificado de participação de 4h.  

F O R M A Ç Ã O  S I N D I C A L  

Mensalmente o SINTESA promove encontro com os 

representantes sindicais para pautar e debater  a 

realidade, os problemas e os rumos da educação do 

município. São encontros muito produtivos, com 

troca de ideias e experiências, e encaminhamentos 

de demandas. Neste último encontro podemos 

contar com mais uma escola com representação  

sindical—EMEB João de Barro:  Udete Bertuzzi Alves, 

Auxiliar Municipal e Evelyse Dambros, professora. 

REPRESENTANTE SINDICAL  


