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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 !  

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO 

 

Eu,_______________________________________________________________________________________, 

funcionário público, matricula nº __________________ , autorizo para fins de direito, a 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul - RS a proceder o desconto em folha salarial, 

da contribuição sindical não-obrigatória anual em favor do SINTESA - SINDICATO 

DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE SAPUCAIA DO SUL - RS, referente ao valor 

de um dia de trabalho, nos termos do Artigo 579 de CLT. 

 

                                                Sapucaia do Sul, _______de Janeiro de 2018.  

________________________________________________ 

Com a Reforma Trabalhista o Imposto Sindical obrigatório passou a ser facultativo. O servidor 

da Educação que pretende continuar contribuindo para com o seu sindicato deve expressar de 

forma  escrita que aceita o desconto deste por parte do empregador. Essa manifestação deve 

ocorrer no mês de janeiro, portanto se você trabalhador em Educação desejar recorte e assine a 

autorização abaixo e nos contate que o SINTESA protocolará no devido tempo. 

Trabalhadores em Educação!  

Plano de Carreira, Eleições de Diretores, Vale Alimenta-
ção, Participação nos Conselhos, Garantia dos Direitos.... 

NADA !!!!!!!! Só PROMESSAS....... E O QUE O PREFEITO DEU ?  

 



A Palavra da Presidente                            

MIRIAN MATTOS DOS SANTOS  

EDITORIAL 

 Então 2017 vai chegando ao 

fim, e qual avaliação que fazemos 

sobre ele: foi um ano difícil, de reti-

rada de direitos, de arrocho e ata-

que ao servidor público, de espera 

por promessas eleitorais novamente 

não cumpridas... mas acima de tudo 

foi um ano de luta, um ano de rees-

truturação sindical, de maior união 

da categoria, de visitas nas escolas, de formações, as-

sembleias e atividades com maior participação. Preci-

saremos continuar avançando nesta reestruturação, 

nesta união da categoria, 

os tempos vindouros 

não nos permitirão 

fugir da luta, seja em 

âmbito nacional seja 

em âmbito municipal, 

pois se nacionalmente 

lutamos contra as refor-

mas trabalhista e previdenciária e o ataque ao servi-

dor público, em Sapucaia passamos mais um ano sem 

material adequado de trabalho (não tínhamos nem 

papel higiênico), sem plano de carreira para todos, 

sem eleição de diretores de escola... 

Enfim, que 2018 renove nossas esperanças e vontade 

de lutar por nossos direitos, que nos unamos enquan-

to categoria cada vez mais e que alcancemos a vitória 

em nossas justas reivindicações! 

 À luta sempre! 

...mas acima de tudo 

foi um ano de luta, um 

ano de reestruturação 

sindical,  

Mirian Mattos 

N OTA  D E  

R E P U D I O  

 

As Centrais sindicais, conhecedoras das 

manobras sorrateiras destes políticos... 

 

DIRETORIA DO  

 SINTESA  

 O SINTESA – Sindica-

to dos Trabalhadores em 

Educação de Sapucaia do 

Sul – mais uma vez vem tor-

nar público seu descontenta-

mento e repúdio quanto a 

desmarcação da GREVE GE-

RAL do dia 05/12, entende-

mos que diante de todo o 

desmonte do Estado, ataques 

diretos aos Servidores Públi-

cos e  aos direitos dos traba-

lhadores, este não era mo-

mento para recuar, e sim 

construir um movimento 

unificado forte, capaz de 

mostrar a este governo ilegí-

timo e seus apoiadores cor-

ruptos que o povo não com-

pactua com todo retrocesso a 

que o Estado democrático de 

direito vem sendo submeti-

do. As Centrais sindicais, co-

nhecedoras das manobras 

sorrateiras destes políticos, 

cometeram um grave equívo-

co com este cancelamento, 

desmobilizando e recuando 

enquanto o momento é de 

luta! 



2017 FOI UM ANO DE 

MUITA LUTA! 

Ocupa Brasília 24 de maio 

GREVE GERAL 30 DE JUNHO ENTREGA  DA CONTRA PROPOSTA DA DATA BASE 

GREVE GERAL 28 de Abril 1º DE SETEMBRO: Posse dos representantes sindicais 

14 ANOS DE LUTA E INTEGRAÇÃO 

15 DE MARÇO 10 DE NOVEMBRO 

SOLIDARIEDADE AO MUNICIPÁRIOS DE CACHOEIRINHA CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS 02 DE DEZEMBRO - BAGÉ 



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 !  

 8. O que avaliar sobre Educação de Sapucaia 

em um ano que nem papel higiênico tinha nas escolas 

municipais? Em que o novo prefeito já entrou cometen-

do os mesmos erros do antigo, já que recebemos as fé-

rias na segunda quinzena de janeiro? Em que cada vez 

que escutamos alguém da SMED falar é para elogiar e 

dizer o quanto Secretaria de Educação e Escolas estão 

mais próximas, não aceitando a enxergar tudo que não 

temos, tudo que deixam a desejar? Infelizmente o que 

prefeitura e SMED divulgam não corresponde a nossa 

realidade, nos sentimos abandonados nadando contra a 

maré. 

 9. MINHA avaliação da Educação em Sapu-

caia do Sul...PUTZ... Falar de Educação em Sapucaia 

do Sul é falar que "as coisas" ainda funcionam se não 

no MELHOR no possível GRAÇAS aos SERVIDO-

RES, pois Respeito não existe (quando se tira vanta-

gens ou se tenta tirar é que o caos chegou...Acredito 

que Licenças Pagas (muitas em atraso) são o parâme-

tro que não se pensa no SERVIDOR)...Vantagens não 

se tem, pois trabalhando ou faltando é igual (poderiam 

dar cesta básica com custo infimo para quem não falta 

ou dia de folga...)...Plano de Saúde, Vale Alimentação 

não existe (PUTZ e pensar que já foi plano de gover-

no...Antes de eleição)...Eleição de diretores só no Pla-

no...Além disso, falta de material básico nas escolas, 

falta de infraestrutura para alunos com dificuldades de 

aprendizagem...LA sem computadores, falta de orienta-

doras, PROFESSORES com salas com demanda alta de 

alunos NE e com défice de aprendizagem...Falta de 

Estrutura para atender alunos NE (Professores fazen-

do vários planos de aula....Questiono por que Apoio não 

faz Plano de Aula?....) Escolas com salas sem refrigera-

ção (ventiladores sem funcionar...)...Salas sem pintura 

e Escolas também desde que o atual Partido assumiu 

administração Municipal...Falta de diálogo entre 

SMED e Professores...Enfim, falar de Educação em 

Sapucaia do Sul é falar de FALTAS... 

 10. Este foi o ano que tivemos alimentação 

saudável e de qualidade para alunos e funcionários, 

material pedagógico adequado, papel higiênico, fomos 

ouvidos e atendidos em nossas solicitações pela Secre-

taria de Educação e tivemos uma gestão democrática 

maravilhosa, dentro e fora das escolas... TUDO ISSO 

VIA REDES SOCIAIS DE ALGUNS COLEGAS, 

pois na prática o desrespeito e a falta de material foi o 

que cotidianamente vivenciamos!!! 

 11.  Na questão infraestrutura o ano letivo de 

2017 continuou com os mesmos problemas de anos an-

teriores, ou até pior, infelizmente na educação vivemos 

um faz de conta que as escolas estão em boas condições, 

que a merenda servida aos alunos e ao corpo docente é 

de qualidade nutricional adequada, que o material de 

apoio é condizente com uma Educação de qualidade. 

 1 .Passamos em 2017 esperando o ano 

todo que este governo olhasse os funcionários de escola, 

de forma diferente dos outros prefeitos, esperamos que 

nosso plano de carreira fosse realmente desengavetado, 

e virasse lei. Contamos com a boa vontade, o respeito, o 

planejamento e a organização que foi nos prometido 

durante a campanha eleitoral, nos enganamos! Mais 

um ano se encerra sem que os funcionários de escola 

sejam devidamente respeitados e valorizados, mais um 

ano acaba SEM PLANO DE CARREIRA! 

 2. Tudo de bom que aconteceu este ano dentro 

das escolas municipais é graças ao trabalho dos profes-

sores e funcionários de cada instituição, pois infeliz-

mente não recebemos o apoio e o suporte que realmente 

necessitamos da Secretaria de Educação. Não existe o 

verdadeiro debate sobre qualidade na Educação, o que 

há são tentativas frustradas de a cada encontro, a cada 

formação, tentarem se autopromover em cima do traba-

lho de nós Trabalhadores em Educação, aqueles que 

realmente levam a Educação de Sapucaia a sério. 

 3.  Não, tem muita coisa errada que precisa 

ser mudado começando pela secretaria de educação. 

 4. Não estou contente!!! É um Descaso total o 

que acontece com a educação em sapucaia, assim como 

a saúde e segurança! ! Sei que devemos ser positivos 

sempre! Mas eu não acredito em mudança significativa 

nenhuma! Nosso sistema político partidário é corrupto, 

viciado e sem vontade nenhuma de mudanças! Partidos 

políticos perderam suas ideologias! Difícil pra Quem 

quer trabalhar de verdade!!! Eu faço minha parte! Dou 

o meu melhor sem me envolver com o "poder"! O povo 

quer mudança.. Mas os políticos abafam tudo! Isso me 

anoja!  

 5. Para a Educação de Sapucaia, 2017 foi um 

ano 100!!! Sem valorização, sem funcionários de limpe-

za, sem plano de carreira, sem vale alimentação, sem 

funcionários nas portarias, sem plano de saúde, sem 

material de limpeza, sem eleição de diretores, sem re-

torno dos protocolos 100,100,100!!! 

 6. Uma preocupação e uma pressão por índi-

ces. Não importa o processo, mas somente os resulta-

dos. 

 7. Pois é...NADA está bom... Prezam 

"quantidade de aprovações e não qualidade de aprendi-

zagem"... 

 12. Com 17 anos trabalhando 

na educação de Sapucaia do Sul, posso 

dizer que nunca vi tantas dificuldades. 

Jornadas tendo privilégios nas escolas, e 

concursados sendo constantemente des-

valorizados, humilhados e assediados 

por direções que estão no poder, por pu-

ra politicagem. Tem sido, frustrante e 

desmotivador. Além disso, ter que inves-

tir semanalmente na compra de folhas 

de ofício, tintas para a impressora 

(comprei até impressora) e livros para 

poder realizar o trabalho em sala de 

aula, tamanha a precariedade existente 

nas escolas. Tem sido o cúmulo do des-

caso, da desvalorização e desorganiza-

ção. Escolas aonde os professores de 

currículo (aonde deveria existir vínculo 

entre professor e alunos) há rodízio 

mensal de professores, pois se “acham" 

que deve ser trocado então todos que se 

mobilizem, sem nem mesmo questionar 

professores (desconhecer o trabalho do 

mesmo), nem alunos e tão pouco os pais. 

Não há rotina, não há qualidade, não há 

sequência, não há organização. Tem sido 

muito difícil levantar e ir trabalhar di-

ante de tantos e gigantescos problemas. 

Mas como fiz um concurso e gosto da 

minha profissão, não desisto apesar de 

muitas vezes sentir-se impotente peran-

te a tudo isso. Ter que ouvir das direções 

que temos que limpar as salas de aula e 

arrumá-las porque não há quem faça 

isso. Encarar diversos tratamentos de 

saúde, em função do uso de banheiros 

sujos e contaminados... nunca imaginei 

que a educação em Sapucaia um dia 

passaria por tamanha decadência. O 

que me mantém de pé, insistindo e me 

esforçando é a minha fé em Deus. A fé 

de que um dia esse pesadelo acabe. E 

possamos ser tratados com respeito e 

valorização até por nossos colegas de 

profissão.  

 13. Em 20 anos de município 

nunca vivenciei tanta pressão por parte 

da SMED em aprovar alunos sem o mí-

nimo de conhecimento, preocupados 

apenas em aumentar o índice e assim 

talvez garantirem suas “boquinhas”. 

As respostas abaixo foram enviadas ao SINTESA pelos Trabalhadores em Educação de Sapucaia. Tendo seu anonimato garantido 


