
ANO XIII—Nº 49  -  JANEIRO/FEVEREIRO DE 2018  -  Tiragem 500  exemplares   

 Nas primeiras linhas da justificativa do 

projeto do vereador Marquinhos, PSB ele diz tex-

tualmente: "é fato notório que Professores e auto-

res de livros didáticos vêm se utilizando de suas 

aulas e de suas obras para tentar obter a adesão 

dos estudantes a determinadas correntes politi-

cas e ideológicas; e para fazer com que eles ado-

tem padrões de julgamento e de CONDUTA MO-

RAL e especialmente SEXUAL - incompatíveis 

com o que lhes são ensinados por seus pais ou 

responsáveis".  Quando do anuncio deste projeto 

procuramos o prefeito e ele se comprometeu em 

vetar tal projeto! Estamos de olho. NÃO AO PL 20464/17 

NÃO  

AO PL 20464/17 

 As pautas históricas dos Tra-

balhadores em Educação de Sapu-

caia do Sul é renovada a cada ano, e 

os governos à recebem e man-

tém a mesma postura, que é 

de desconsiderar os pleitos 

legítimos da nossa categoria. 

             As nossas reivindica-

ções são construídas através 

de assembleias da categoria, portan-

to, é uma pauta que reflete o desejo e 

o objetivo dos mais de 1.400 Traba-

lhadores da Educação, não se trata 

de um capricho de uma diretoria.  

            No entanto, a mesa de negoci-

ação permanente com a Administra-

ção não passa de um faz de conta, já 

que nada, ou muito pouco de concre-

to se avança, e as mesmas só aconte-

cem através de muita pressão, tor-

nando-as, além de desgastante, inefi-

cientes e repetitivas, sendo que o dis-

curso dos administradores é da 

"interminável situação caótica das 

finanças pública" mantendo uma 

postura que já não convence a mais 

ninguém, por um simples motivo: as 

ações dos administrado-

res não sinalizam para 

uma politica administra-

tiva que otimize os re-

cursos existentes, para 

um orçamento equilibra-

do e eficiente.  

            Dessa forma ou o governo co-

meça a dialogar com sinceridade e 

com espírito público ou teremos um 

2018 de embates e de muita luta, e 

esse é o nosso compromisso! 

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 !  



A Palavra  da Presidente                             

MIRIAN MATTOS DOS SANTOS  

EDITORIAL 

 Mais um ano letivo se inicia e com ele velhos problemas: 

falta de material adequado, falta de profissionais nas escolas, fal-

ta de democracia na escolha dos gestores, falta de vale alimenta-

ção para que os profissionais da educação possam ter realmente 

uma alimentação de qualidade, falta plano de carreira para os 

Trabalhadores em Educação e nossa valorização, faltam as vagas 

nos Conselhos municipais já prometidas em 2017, enfim, são mui-

tas as faltas; E ainda, novos problemas se apresentam para este 

novo ano, além da luta contra a reforma da previdência, que atin-

girá a todos os brasileiros, e em Sapucaia nos deparamos com o 

absurdo da PL 2464/17 , que visa im-

plantar a lei da mordaça em nosso 

município e a já sancionada lei 

da Gestão compartilhada das 

Escolas de Educação Infantil 

(TERCEIRIZAÇÃO), isso tudo 

nos faz pensar que de fato será um 

ano difícil, mas como conseguiremos reverter essas questões e 

avançar na luta por nossos direitos? A resposta é uma só: COM A 

NOSSA UNIÃO! Somos mais de 1400 profissionais da Educação, 

talvez alguns poucos não consigam avançar frente a tantos proble-

mas e desmandos, mas uma categoria unida é capaz de enfrentar 

esses e todos os demais impasses que surgirem. Que este ano seja 

de luta... e que também seja de vitórias! Bom retorno a todos os 

Trabalhadores em Educação de Sapucaia do Sul, o SINTESA so-

mos todos nós . 

O SINTESA somos 

todos nós !!! 

ATENDIMENTO JURÍDICO À 
SINDICALIZADOS:   

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 

O r g a n i z a ç ã o  

(51) 3451-7286 

(51) 985-571-522 

(51) 984-336-142 

(51) 985-571-521 

www.sintesa.com.br 

Rua Plácido de Castro, 172  - Centro 

Sapucaia do Sul/RS 

Horário Atendimento 

2º à  6ª Feira das 08h às 18h                                            
SEM FECHAR AO MEIO DIA 

ESPAÇO DO SINDICALIZADO 

ALEXSANDRO CAMPOS - AUXILIAR DE DISCIPLINA 

 Todo dia que acordamos e vamos 

ao trabalho, pensamos: hoje terei que fa-

zer o meu melhor. Quando chegamos na 

Escola é que nosso pensamento começa 

modificar, vemos crianças com fome, as 

vezes mal vestidas por não terem condi-

ções financeiras para estar melhor. Por 

outro lado, também vemos crianças fortes 

ou bem arrumadas, tamanha a desigualdade neste País. 

Adolescentes bem informados de um lado e outros aliena-

dos pelos desenhos ou filmes de violência e nossa cultura 

funk-rap, que não agregam em nada na educação do ser. 

Aí a esperança de fazer o nosso melhor vai diminuindo, e 

quando, conversamos com os colegas e sabemos de coisas 

que acontecem no local de trabalho, bom, aí vai piorando. 

Pensamos que tudo é fase, que vai mudar, e que as crian-

ças e adolescentes tenham um pouco mais de igualdade e 

as coisas fiquem amenas. Chegamos em casa e ligamos a 

TV corrompida por aqueles que têm mais poder, e aí o que 

vemos?, uma pretendente ao cargo de Ministra do traba-

lho ao lado de 4 homens sem camisa, com aspecto de alco-

olizada, dizendo ter a capacidade de assumir uma pasta 

da maior importância no mundo, de quem sai como eu, 

pela manhã com toda a vontade de trabalhar. Isso mina 

to da a vontade de quem quer voltar no dia seguinte, pen-

sando em fazer o seu melhor. Não tenho partido, mas te-

nho ideologia, e esta, não é a realidade que eu almejo pa-

ra o nosso futuro. Chega de corrupção, chega de poderosos 

comandarem tudo o que poderia ser bom neste País, che-

ga de "emburrecimento humano " e desigualdade nesta 

colônia em que vivemos. Sim, Colônia, pois quem começou 

a comandar nosso País, não foram os brasileiros e sim 

uma raça corrupta e pensa só no capital. Espero que um 

dia possamos acordar e ir para o nosso trabalho "que já é 

penoso e triste", com um pouco mais de esperança, e que, 

quando abrirmos os olhos e ver a nossa volta, as coisas 

estejam um pouco mais iguais, para todos.  



 O SINTESA esteve acompanhando 

atentamente a situação dos Trabalhadores em 

Saúde da FHGV, que se encontravam a mais 

de 3 meses com salários, uma parcela do dé-

cimo terceiro e férias em atraso, assim como 

falta de materiais básico e pagamento de for-

necedores atrasados. Para o SINTESA a ad-

ministração pública deixa a desejar ao tratar 

o direito básico dos trabalhadores em segun-

do plano. Estamos juntos nessa luta. 

 A partir de fevereiro os sindicali-

zados usuários do convênio do Centro Clí-

nico Gaúcho que receberem atestado de 

comparecimento de consultas, devem co-

municar a atendente que são do SINTE-

SA, que está irá buscar junto ao médico 

carimbo e assinatura no documento. Este 

tipo de atestado (com assinatura e carimbo 

do médico) será validado para fins de efe-

tividade dos conveniados. 

 No dia 02 de fevereiro 

atendendo uma chamamento 

público do Sindicato dos Metro-

viários, o SINTESA, participou 

ativamente do  ATO CONTRA 

O REAJUSTE de 94% na tarifa, 

com a participação dos movi-

mentos sociais e entidades estu-

dantis se concentraram na esta-

ção Mercado Público.  

SINTESA SE REUNE COM OS  

ATENDENDENTES  DE ESCOLA 

 No dia 05 de fevereiro de 2017, 

o SINTESA recebeu os Atendentes da 

Educação Infantil. A pauta do encontro 

tratou  das atribuições dos mesmos 

conforme prevê as especificações do 

cargo prevista no edital do concurso. 

 A falta de planejamento da 

gestão pública, recorrente a muitos 

anos, tem forçado os trabalhadores a 

submeterem a tarefas que não condi-

zem a suas respectivas funções. 

 A incapacidade dos administra-

dores em programar o inicio do ano 

letivo obriga aos atendentes a realiza-

rem inclusive serviços de limpeza, faxina 

e manutenção das escolas. 

 Os atendentes registraram que 

definitivamente a função de limpeza e 

manutenção na escola não é atribuição 

designada a esta categoria. 

 Para registar essa reivindicação 

foi encaminhado abaixo assinado que 

será devidamente protocolado na admi-

nistração municipal 

 Outro tema recorrente e de 

imediata adoção é a concretização do 

Plano de Carreira para todos os Traba-

lhadores em Educação e a chamada do 

Concurso.  

 Destacando a preocupação dos 

servidores com o novo cargo criado de 

estagiário de apoio com praticamente as 

mesmas atribuições dos atendentes e a 

gestão compartilhada recentemente 

sancionada pelo prefeito. 

Em 26 de dezembro de 2017, a câmara dos vereadores de Sapu-
caia do Sul, depois do fim das atividades docentes, e no apagar do ano legisla-
tivo, aprovou em duas sessões realizadas no mesmo dia a Lei Municipal nº 
3811/2017, que fora sancionada pelo Prefeito Rogério Link ainda no dia 26, 
que institui no nosso município o programa de gestão compartilhada da Edu-
cação infantil, criando assim uma parceria pública privada. 

Em termos gerais, essa Lei autoriza o gestor público a renunciar 
de suas atribuições “terceirizando a prestação de serviços educacionais”, uma 
vez que irá fornecer material, espaço e verbas a terceiros (tirando toda sua 
responsabilidade) para o fornecimento de educação básica. 
 Por óbvio que o discurso da administração será de prosperidade, dispondo 
que a lei fora criada objetivando o crescimento da rede de educação, no en-
tanto, o que há por vir é apenas a intervenção do capitalismo e uma nova 
nomenclatura para as bagunças geradas pelos trabalhos terceirizados contra-

tados pela prefeitura.  

 Pois, se ao invés de fornecer capital a terceiros, porque a administra-
ção não injeta recursos em novos atendentes e professores infantis devida-
mente habilitados e concursados, e principalmente, preparados para recepci-
onar novas crianças, ao invés de simplesmente largar na mão de terceiros a 

educação de nossas crianças.  

Prefeito Dr. LINK EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA! 
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GESTÃO COMPARTILHADA = TERCEIRIZAÇÃO  


