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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 !  

Novos  Integrantes  são e le itos  e  empossados  

DIRETORIA  SINTESA  

 No dia 15 de agosto do cor-

rente ano em assembleia extra-

ordinária, foram  eleitos os novos 

integrantes da Diretoria do SIN-

TESA, após renúncias protocola-

das e encaminhadas à Comissão 

Eleitoral, conforme artigo 45 e 46 

do estatuto social do sindicato. 

 Foram indicados para o 

cargo de Vice Presidente Jane 

Mara Grapiglia e para 2º Tesou-

reira Débora Lopes Paim e para 

o Conselho Fiscal suplente Tatia-

na Gloor Teixeira. 

 No dia 16 do mesmo mês 

foram todos empossados na sede 

do sindicato que também conta 

como a nova Presidente,  Mirian 

Mattos dos Santos, que assumiu 

a função com a aposentadoria de 

Véra Lucia Fraga. 

Mesa de Negociação  

REUNIÃO  COM  O  

PREFEITO LINK  

 O SINTESA, continua em negociação 

com a prefeitura para tratar de outras de-

mandas da nossa data base. A reunião con-

tou com a presença do prefeito municipal e 

secretários para tratar dos seguintes assun-

tos: 

Férias - pagamento em dia e sobre 45 dias 

para professores, foi informado que será 

apresentado uma proposta de calendário de 

pagamento nos próximos encontros; 

Cadeiras no FAPS, CME e FUNDEB - 

será acrescentada a cadeira do SINTESA 

conforme forem sendo renovados os conse-

lhos; 

Biometria - a possibilidade é de colocar um 

médico para atender 2 tardes, além do aten-

dimento que já ocorre atualmente.  

ESCOLAS SEM PORTEIROS! E AGORA PREFEITO?  
 Através de uma decisão unilateral e ao  nosso ver descabida por parte da SMED e Prefei-

tura foi suspenso o contrato com a empresa terceirizada que prestava serviço de portaria nas es-

colas do município, sem apresentar uma solução para a falta desse profissional. 

 O SINTESA atento as questões escolares protocolou pedidos para que tal decisão fosse 

revista por parte do poder público. E procurou o prefeito municipal para tratar do assunto, se-

gundo ele: “as escolas ficarão sem porteiros até o final do ano para análise da situação e, confor-

me for o orçamento, poderão retornar em 2018. 

 Então perguntamos: E neste período quem será o responsável? De quem será 

essa atribuição? 

 Defendemos que a melhor solução é o concurso público para o cargo de porteiro! 

A Diretoria atual está assim 

constituída:        

Presidente, Mirian Mattos dos 

Santos,                                                         

Vice Presidente, Jane Mara 

Grapiglia;                                                  

1º Secretário, Alexsandro Cam-

pos,                                                  

2ª Secretária, Cléia Cibele de 

Freitas;                                          

1ª Tesoureira, Marlene de Fáti-

ma Antunes da Silva;                                                                  

2ª Tesoureira, Débora Lopes 

Paim e                                          

Diretora de Assuntos Jurídi-

cos, Kátia Viviane  Bortolini Ma-

chado.                                                   

Conselho Fiscal: Jéferson Ricar-

do Brito da Silva,  Paulo Roberto 

Chrusciel,  Monica Crippa da Sil-

va;                                                       

Suplentes:  Carlos Rubino Filho, 

Tatiana Gloor Teixeira e Teresi-

nha Aparecida Antunes Danigno. 



A Palavra da Presidente                            

MIRIAN MATTOS DOS SANTOS  

EDITORIAL 

 Novos tempos, mesmo compro-

misso. Novamente passamos por uma 

mudança na gestão do SINTESA, a par-

tir de agora assumo a presidência desta 

respeitada instituição com muita garra 

e com o compromisso de continuar lu-

tando por todos nós! Por valorização e 

respeito aos Trabalhadores em Educa-

ção como um todo, pois é a essa classe 

que pertencemos: professores, auxiliares de disciplina, ori-

entadores educacionais e pedagógicos, secretários, atenden-

tes de educação infantil, 

diretores, auxiliares 

municipais, vice-

diretores, enfim todos 

nós fazemos parte de 

uma única classe: a de 

Trabalhadores em Educa-

ção e, portanto, TODOS merecem respeito do poder público! 

Este será meu empenho, o de lutar por TODOS NÓS!                                                            

 As mudanças, com responsabilidades, são necessá-

rias, trazem novo pique, novas ideias, novo gás à entidade, 

mas o compromisso com a categoria permanece o mesmo, 

baseada nisso que saúdo nossas colegas que vieram somar 

ao SINTESA, Jane Mara Grapiglia que assume a vice-

presidência e trabalhará conosco com licença classista no 

Sindicato; Débora Lopes Paim que assume a segunda tesou-

raria e Tatiana Gloor Teixeira suplente do Conselho Fiscal.                                                             

 Tenho certeza que todos nós juntos continuaremos 

avançando na luta por nossos direitos, por nosso reconheci-

mento e por nossa valorização!                                                  

 À LUTA SEMPRE!  

N o v o s  t e m p o s  

m e sm o  

c o m p rom i s s o . . .  

23.09.2003 0001 

Esperança Otimista da Silva 

Trabalhador (a) em Educação 

ATENÇÃO:  

 SETEMBRO MÊS DE ANIVER-
SÁRIO DO PLANO DE SAÚDE  

Planos Novos e  t roca de 
Ambulator ial  para hospi ta-

lar  SEM CARÊNCIA  

APROVEITE! ! !  

VALORES ATUAIS  

DO PLANO DE SAÚDE                             

Ambulatorial: R118,92 até 58 anos / R$203,42 

acima de 59 anos 

Hospitalar: R$225,38 até 58 anos / R$ 418,55 aci-

ma de 59 anos.  

Por favor, atualize seus dados com SINTE-
SA, principalmente a troca do número 
de telefone. 

ATENDIMENTO A              
S INDICALIZADOS:   

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 18hs                                            

SEM FECHAR AO MEIO 

Mirian Mattos 

PROJETO:                                                               

SACOLA LITERÁRIA DA 

DIVERSIDADE 

ESPAÇO DO SINDICALIZADO 

Profª Tatiana Schuch                                               

E.M.E.I Romana Gonçalves Alves 

A Professora Tatiana está 

desenvolvendo o projeto “Sacola 

literária da Diversidade”, com os 

alunos das turmas Pré I B e Pré II 

B e justifica esta atividade pela 

importância do estimulo ao hábito 

pela leitura desde a educação in-

fantil, realizado tanto pelos educa-

dores, como pela família das crian-

ças. A contação de histórias é um 

meio indispensável na vida dos 

educandos para sua aprendizagem 

e interesse pela escrita. Indispen-

sável também a convivência res-

peitosa entre as crianças para que 

todas sejam incluídas ao grupo, 

independente de suas limitações.   

Diante disso, percebe-se a 

necessidade de desenvolver ativi-

dades de integração entre a famí-

lia e a escola, para que através da 

cooperação, ambas contribuam pa-

ra que as crianças tornem-se futu-

ros cidadãos praticantes do hábito 

pela leitura. Assim como, práticas 

que atendam às diferenças entre 

os alunos, sem discriminações in-

devidas, beneficiando a todos com 

o convívio e crescimento na diver-

sidade. Acesso ao projeto no youtu-

be: 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v

=RfE5F5YNr1s&app=desktop 

 Parabenizamos a Professo-

ra e a Escola por esse belo traba-

lho. 

Se você tiver interesse em di-

vulgar o seu trabalho desen-

volvido nas escolas, envie para 

o  e - m a i l :                                     

sintesa@terra.com.br 

 O departamento Jurídico do 

SINTESA obteve junto ao Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do 

Sul mediante agravo de instru-

m e n t o  n o  p r o c e s s o  n º 

035/1.17.0003572-2, liminar em 

Mandado de Segurança, o qual de-

termina o reestabelecimento da 

remuneração integral do servi-

dor (autor de ação) durante o perí-

odo de licença FAPS. 



  

SINTESA 

 Os  Sindicatos são organizações de representação dos interesses dos Trabalhadores/as, 

criadas para compensar o poder dos empregadores na relação contratual sempre desigual e reco-
nhecidamente conflituosa entre capital e trabalho. Nascem na primeira metade do século XIX. Desde 
então, têm exercido papel fundamental na organização da CLASSE TRABALHADORA para a luta 
por uma sociedade mais JUSTA e DEMOCRÁTICA, pressionando pela ampliação  dos limites dos 
direitos  individuais e coletivos ainda hoje estreitos em muitos países, entre os quais o Brasil. 

 No Brasil, os sindicatos são atores sociais que reivindicam e organizam  a classe trabalhado-
ra no contexto de uma democracia representativa e também participativa, como previsto na Constitui-
ção Federal de 1988. Nas últimas décadas  o Movimento Sindical Brasileiro, além da organização e 
defesa dos DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA,  tem exercido um importante papel na vida 
política nacional. Destaca-se sua atuação no combate à DITADURA e na LUTA pela REDEMOCRA-
TIZAÇÃO DO PAÍS, nas campanhas pela ANISTIA, pelas ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDEN-
TE DA REPÚBLICA e pela convocação de uma ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. 

Uma das principais atribuições das entidades sindi-
cais é  a prática de negociações coletivas que asse-
guram aos TRABALHADORES por elas represen-
tados a possibilidade  de AMPLIAR DIREITOS GA-
RANTIDOS  por lei e adquirir NOVAS CONQUIS-
TAS. 

A instituição que melhor atua  para ASSEGURAR o 
cumprimento dos DIREITOS e DENUNCIAR os 
abusos é o SINDICATO. No contato cotidiano com 
os trabalhadores, o sindicato toma conhecimento 
das circunstâncias e das ocorrências que ferem a 
lei e os acordos e convenções coletivas e que avil-

tam direitos. 

“As entidades representativas 

de trabalhadores precisam 

dispor de recursos - políticos 

e financeiros - para se contra-

porem ao poder dos interes-

ses patronais.” 

Dieese 

 O SINTESA promoveu o Curso de Formação Sindical, em 3 

etapas: e contou com os painelistas Professor Júlio César de Oli-

veira, que tratou sobre Associativismo/Sindicalismo no setor públi-

co; Andreia Nunes e Cristiane Maria Mainardi - “Movimento 

Sindical representativo” ; Guilherme Runge - “A tradição do Sin-

dicalismo Revolucionário e a Experiência de luta dos municipários 

de Cachoeirinha”; Ana Paula Madruga - “Organização e Mobiliza-

ção dos Trabalhadores na História do Brasil” e Graziela Oliveira 

- “A importância das Greves e Mobilizações”.  

 Fique atento que em breve teremos novos encontros de for-

mação. 

 A Diretoria do SINTESA estará 
inaugurado no dia 1º de setembro, às 
18h, o Auditório Rustico Professora 
Valéria da Silva Becker, um novo es-
paço para a realização das atividades 
sindicais tais como: congressos, as-
sembleias, reuniões entre outras. É 
mais um investimento realizado para 
que possamos ampliar e qualificar a 
nossa atuação — disse  a presidente 
Mirian Mattos dos Santos. 

 Nesse dia será dada a posse 
aos Representantes Sindicais e entre-
ga dos certificados de participação no 
curso de formação sindical 

 Confirmar presença até o dia 
30 de agosto. 

P r o f ª  V a l é r i a  d a  S i l v a  B e c k e r  

AUDITÓRIO  RUSTICO  



Representante Sindical! 

Qualificando e aproximando a atuação sindical 

S I N T E S A 

 Desde o dia 3 de agosto a diretoria do SINTESA tem visitado as Escolas 

Municipais para realizar a escolha dos Representantes Sindicais a onde é expli-

cado a importância da participação de todos e o papel fundamental que os esco-

lhidos terão na aproximação do Sindicato com a categoria. Até o momento fo-

ram escolhidos os seguintes representantes: 

E.M.E.F Hugo Gerdau: Profª Lídia Costa da Silva Dias;                                                     

E.M.E.F Júlio Ströher: Profº. Marco Bittarelo e a Profª. Maria Elizabete;                                                                                                                            

E.M.E.F José Plácido de Castro: Profª Sandra Mesquita e Profª Gabriela 

Schneider;                                                                                                                                 

E M.E.B Alberto Santos Dumont: Profª Glauce Stumpf e o Auxiliar de Discipli-

na Luiz Gustavo;                                                                                                                             

E.M.E.F Lourdes Fontoura da Silva: Profº Felipe Diego da Silva;            

E.M.E.F Profª Aurálicia Chaxim Bes:   Profº. Rodrigo Necchi Soares;                                                                              

E.M.E.F Padre Réus: Profº Rodrigo Weber da Fontoura;                                              

E.M.E.F Primo Vacchi: Profº Marcos André Jakoly;                                           

E.M.E.F Profª Rosane Amaral Dias: Profº Diego Antônio Pinheiro Soca;                                           

E.M.E.F Alfredo Adolfo Castro: Profª Jaqueline Santos de Souza;             

E.M.E.F Getúlio Vargas: Secretário James da Silva Aguirre;                             

E.M.E.I Romana Gonçalves Dias: Atendente Leonardo Broilo e Profª Adriana 

Peres Carvalho;                                                                                                                   

E.M.E.F Vanessa Ceconet: Profª Valesca Athayde Paz                                 

E.M.E.F Afonso Guerreiro Lima: Profª Andreia Santana;                          

E.M.E.F Profº Maria da Gloria da Silva: Profº Daniela Solto da Costa;      

E.M.E.I Dalila da Silveira Oliveira: Profª Luciana Ramos dos Santos;      

E.M.E.F Justino Camboim: Profª Ana Paula da Silva Viliano e Profª Katia Tha-

ís Machado;                                                                                                                        

E.M.E.I Hugo Gerdau: Profº Juliano Carvalho Rodrigues;                                             

E.M.E.F Prefeito João Freitas Filho: Profº Elizeu Damian;                                      

E.M.E.F Alfredo Juliano: Profª Ana Deisi Schneider Crucillo; Profº José de Lu-

na Morais Júnior e Profª Lisiane Pinto Cardoso                                                                                                                                    

E.M.E.F Prefeito Walmir Martins:  Profª Jussara Terezinha Dal Pupo                                                                                            

E.M.E.F Drº Júlio Casado:  Profª  Maria Salete Hoffschneider                                                                                                            

E.M.E.F Francisco Greiss: Profº Rafael Maltoni Ferreira                                             

E.M.E..F Otaviano Silveira: Profª Franciele Thiesen Cavalheiro    

O SINTE SA É TODOS NÓS!                       

  Mais uma vez os/as TRABALHADO-

RES/AS e ESTUDANTES de todo o país se Uni-

ram contra as reformas trabalhistas e previdenciá-

ria (aposentadoria) e no dia 30 de junho participa-

rão da GREVE GERAL  demostrando ao Presi-

dente Temer e seus Deputados e Senadores alia-

dos, que o povo brasileiro não aceita que retirem 

direito dos/as Trabalhadores/as, nem que mexam 

no seu  direitos a aposentadoria. 

 Por todas estas razões é que a maioria das 

Escolas Municipais de Sapucaia do Sul se uniram 

novamente a esta luta e no dia 30 de junho estive-

ram FECHADAS, para lutar contra a retirada dos 

direitos do trabalhador, para defender os nossos 

direitos, os direitos dos nossos alunos e de todo o 

povo brasileiro!  

 O ato e a caminhada no centro da cidade 

contou com a participação do Comitê da Juventude, 

SIMSS, SINDISAÚDE e SINTESA. 

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 !  


