
Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

1 

 

 

 
Texto Base da Direção 

(Texto Provisório para Debate) 



Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

2 

 

 

Maria Ildonei de Lima Pedra 
 

A morte não é nada.  

Eu somente passei  

para o outro lado do Caminho. 

 

Eu sou eu, vocês são vocês. 

O que eu era para vocês,  

eu continuarei sendo. 

 

Me deem o nome  

que vocês sempre me deram,  

falem comigo  

como vocês sempre fizeram. 

 

Vocês continuam vivendo  

no mundo das criaturas,  

eu estou vivendo  

no mundo do Criador. 

 

Não utilizem um tom solene  

ou triste, continuem a rir  

daquilo que nos fazia rir juntos. 

 

Rezem, sorriam, pensem em mim. 

Rezem por mim. 

 

Que meu nome seja pronunciado 

como sempre foi,  

sem ênfase de nenhum tipo. 

Sem nenhum traço de sombra 

ou tristeza. 

 

A vida significa tudo  

o que ela sempre significou,  

o fio não foi cortado. 

Porque eu estaria fora  

de seus pensamentos, 

agora que estou apenas fora  

de suas vistas? 

 

Eu não estou longe,  

apenas estou  

do outro lado do Caminho... 

 

Você que aí ficou, siga em frente, 

a vida continua, linda e bela 

como sempre foi. 

(Santo Agostinho) 
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Apresentação  
 

A FETEMS realiza no período de 19 a 21 de setembro de 2019, na cidade de Bonito/MS, o seu 27º. Congresso 

Estadual – Maria Ildonei de Lima Pedra com o tema: “Educação se faz com Democracia, Conhecimento e 

Valorização”, em um cenário de profundas mudanças na conjuntura política, econômica e social nacional.  

 

O Congresso reúne mais de 1.300 Trabalhadores (as) em Educação das escolas públicas estaduais e municipais: 

professores, administrativos, coordenadores e diretores que representam mais de 25 mil trabalhadores (as) de 

Mato Grosso do Sul que em ao longo de 40 anos acreditaram, lutaram e construíram a FETEMS: a maior e mais 

representativa entidade sindical do Estado, para debater a conjuntura, as políticas e os desafios educacionais do 

atual momento e aprovar o Plano de Lutas que aponte para o futuro e nos leve a níveis cada vez mais elevados de 

educação, organização e luta.  

 

A FETEMS, historicamente trabalha e luta pela melhoria da escola pública, pelos direitos educacionais da 

população e, fundamentalmente, pelos direitos e necessidades dos (as) trabalhadores (as) em educação. 

Entretanto, não é indiferente à nossa luta, nem poderia ser, o projeto político e educacional a ser implementado 

pelos Governos municipais, do Estado e federal, pois ele afeta diretamente a nossa vida profissional e as 

políticas educacionais. E, por esta razão, participamos e disputamos permanentemente os rumos da política.  

 

Este Congresso acontece em um momento controverso da história do Brasil, uma vez que, está em curso a 

implementação de um novo regime político, de caráter autoritário, que corrói as instituições democráticas, 

adequando-as aos interesses do mercado e à agenda neoliberal, ao mesmo tempo em que responde às forças 

políticas de direita que elegeram o atual presidente. Essa agenda vem sendo implementada com medidas que dão 

continuidade ao desmonte do Estado e das políticas públicas iniciadas pelo governo de Michel Temer, após o 

golpe de 2016 e aprofundadas no governo atual, de Jair Bolsonaro, apontam para a redução dos recursos e 

desmonte da educação pública e para um novo padrão de regulação do trabalho, que pretende aprofundar a 

reforma trabalhista, e para um regime previdenciário, que destrói o atual sistema de seguridade social pública e 

solidária.  

 

Muito diferente do 26º. Congresso da FETEMS, realizado no ano de 2015, onde comemorávamos a aprovação 

do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, de 24 de junho de 2014), do Plano Estadual de Educação (Lei 

4.621, de 22 de dezembro de 2014) dos Planos Municipais de Educação, que direcionam para a melhoria da 

educação nacional como um todo, estabelecendo metas e prazos para o seu cumprimento, para garantir e ampliar 

o atendimento e o acesso desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Profissional, a qualidade e inclusão, a valorização dos profissionais (remuneração, 

formação e carreira), a gestão democrática até o financiamento, com meta 20, que prevê o aumento de investimentos 

para 10% do PIB em Educação até o ano de 2024.  

 

Nesse congresso, a despeito das ações contrárias do governo, registramos a defesa inabalável por uma educação 

pública, gratuita, laica, plural, integral e de qualidade socialmente referenciada. Entendemos que somente através 

da educação e do trabalho digno será possível garantir a emancipação das mulheres e homens na construção de 

uma sociedade justa e igualitária que almejamos para todos (as).   

 

O Congresso é um momento fundamental e privilegiado para refletir, debater, propor e aprovar diretrizes para a 

FETEMS e dizermos à sociedade qual modelo de educação queremos. Que continuemos lutando e sonhando alto! 

 

Um excelente Congresso a todos e a todas. 

Diretoria da FETEMS 
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 “EDUCAÇÃO SE FAZ COM DEMOCRACIA, CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO” 

RUMO AO CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE 

PROGRAMAÇÃO (PROVISÓRIA) 

 

19.09.15 / Quinta-feira 

 

A partir das 9h00 – Credenciamento 

 

18h30 – Apresentação Cultural 

 

19h00 – Abertura Oficial do Congresso 

 

20h30 – Plenária de Aprovação do Regimento do 27º. Congresso Estadual.  

 

20.09.15 / Sexta-feira 

 

08h00 – Apresentação Cultural. 

 

08h30 – Painel I: A Conjuntura Internacional, Nacional e Estadual e os desafios para a 

democracia e para os trabalhadores e trabalhadoras.  

Temas: (Convidados (as) em definição)  
1. Conjuntura Internacional. 

2. Conjuntura Nacional. 

3. Conjuntura Estadual. 

 

Debate 

 

12h00 – Almoço 

 

13h30 – Apresentação Cultural. 

 

14h00 – Painel II: Educação se faz com Democracia, Conhecimento e Valorização. 

 

Temas: (Convidados (as) em definição)  
1. O Plano Nacional de Educação e os desafios da atual conjuntura para os trabalhadores e 

trabalhadoras em educação. 

2. Paulo Freire e a Educação: qual a educação necessária para a transformação social.  

3. Perspectivas atuais e futuras para a Educação brasileira e as futuras gerações. 

 

18h00 – Lançamento do Livro de Pesquisa sobre a Saúde dos Trabalhadores em Educação. 

Professores Andreia e Fábio (Dourados – UFGD). 

 

19h00 – Painel III: As lutas dos Funcionários (as) Administrativos (as) da Educação. 
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19h00 – Painel IV: As lutas dos Trabalhadores (as) em Educação Aposentados e Aposentadas. 

 

Noite Livre  

 

21.09.15 / Sábado 

 

08h00 – Apresentação Cultural. 

 

08h30 – Painel III: Caminhos e Desafios das Políticas Educacionais e Sociais no atual cenário. 

 

Temas: (Convidados (as) em definição)  
1. A Educação do Campo: desafios e possiblidades. 

2. A Educação Infantil como direito público fundamental de todas as crianças. 

3. Gênero, Feminismo e Sexualidade. 

4. Mídias Sociais e os novos desafios para a comunicação Sindical. 

5. O combate ao Racismo passa pela Escola e pelos Educadores (as). 

 

12h00 – Almoço 

 

13h30 – Apresentação Cultural. 

 

14h00 – Painel V: Apresentação e votação do Texto Base da Direção ao 27º Congresso. 

 

14h30 – Plenária Final do 27º Congresso Estadual da FETEMS. 

 

20h00 – Show Cultural 

 

 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Paulo Freire 
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Orientações para o Debate e alterações ao Estatuto e ao Texto Base da 

Direção da FETEMS ao 27º. CETE. 
 

Estamos apresentando o Estatuto e o Texto da Direção da FETEMS ao 27º Congresso Estadual. 

 

O Estatuto e o Texto Direção da FETEMS devem ser amplamente debatido com os trabalhadores (as) 

em educação em todos os SIMTEDs, e, se possível nas escolas. 

 

Roteiro para Propostas de emendas  

 

1. Cada SIMTED vai organizar uma Assembleia para fazer o debate sobre o Estatuto e sobre o Texto 

Direção da FETEMS para levantar propostas de alterações.  

 

2. Apenas a Assembleia pode apresentar propostas de emendas para alterar o Estatuto e o Texto Base. 

 

3. As emendas poderão ser: aditiva – substitutiva –– supressiva – modificativa.  

 

4. A emenda para ser aprovada na Assembleia deverá obter, no mínimo 30%, dos votos dos/as 

presentes. 

 

5. As propostas de emendas, aprovadas nas Assembleias deverão ser encaminhadas para a Secretaria 

Geral da FETEMS.  

 

6. As propostas serão analisadas pela Comissão Organizadora e as que forem consenso serão 

incorporadas ao Texto Direção da FETEMS que irá para o Congresso.  

 

7. As propostas de emendas, aprovadas nas Assembleias, que não forem acatadas pela Direção da 

FETEMS irão para serem debatidas na Plenária Final do 27º. Congresso. 

 

8. Para serem aprovadas na Plenária Final do 27º. Congresso, as propostas deverão obter, 50% mais 

um dos votos dos presentes. 

 

9. As propostas aprovadas na Plenária Final do 27º. Congresso da FETEMS passarão afazer parte do 

Texto Base da Direção. 

 

10. Prazo para envio das propostas de emendas estatutárias ao Texto Base aprovadas nas 

assembleias municipais: até o dia 28 de agosto de 2019. 
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1 – CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 
1. Cenário de crises. O período atual é marcado pela existência de crises simultâneas e 

interdependentes. Na dimensão econômica, uma crise estrutural, que teve um ápice em 2008 mas 

que persiste sem solução possível na esfera do capitalismo. Na dimensão geopolítica, é visível a 

formação de uma multipolaridade das relações internacionais e a crise dos Estados Unidos e da 

Europa Ocidental, na relação de disputa com a China e com a Rússia. Na dimensão dos regimes 

políticos, é evidente o enfraquecimento das democracias ocidentais, onde as elites dirigentes caem 

em descrédito, abrindo espaço eleitoral para a extrema-direita. Pelos efeitos da crise do capitalismo 

e da degradação, próprio do sistema, temos também as crises climática, ambiental, energética, 

alimentar, migratória que se agravam nos últimos 10 anos e fazem vítimas em todo o mundo, com 

maior impacto nos países mais pobres.  

 

2. A crise econômica mundial leva o empresariado capitalista (todos eles, o industrial, o agronegócio, 

etc.), a intensificar o nível de exploração sobre os trabalhadores (as), seja pela redução dos salários, 

aumento das jornadas e extinção de direitos trabalhistas, seja pela imposição do que chamam de 

“austeridade fiscal”. Esta política, patrocinada pelo capital internacional, provoca uma 

concentração brutal de renda. Em 2017, segundo relatório da OXFAN, 82% da riqueza mundial 

produzida ficou nas mãos dos 1% mais ricos do planeta. A consequência é o aprofundamento da 

crise, com aumento do desemprego, da pobreza e da miséria, das migrações, maior extinção de 

direitos e garantias sociais em todo o mundo. 

 

3. América Latina. A América Latina é hoje o principal campo de interesse do capital norte-

americano, que também para isso conta com o apoio da Europa Ocidental. Depois de terem 

espalhado a barbárie no Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria para forçar o barateamento do petróleo e 

do gás mineral, a atenção dos EUA se voltou para as nações latino-americanas, também ricas em 

recursos estratégicos. A primeira grande ânsia do imperialismo é esmagar as experiências 

progressistas que nos últimos 20 anos governaram quase toda a América Latina. Depois, se 

apoderar das riquezas naturais deste vasto continente e impor um nível de exploração ainda mais 

severo sobre os povos da região. O projeto de transformar a América Latina em um quintal dos 

EUA voltou a ser implementado com vigor. 

 

4. A Economia. A economia mundial continuou a exibir, no segundo trimestre do ano, sinais de 

desaceleração da atividade econômica, embora a intensidade do processo ainda não esteja clara. 

Além da perspectiva incerta em relação ao Brexit e das tensões geopolíticas envolvendo sanções ao 

Irã, houve no período um agravamento do conflito comercial entre Estados Unidos e China. As 

tensões comerciais parecem estar impactando a atividade econômica global tanto direta quanto 

indiretamente.  

 

5. O comércio internacional nos quatro primeiros meses de 2019 cresceu apenas 0,4%, em volume, 

em relação a igual período de 2018, o que representa forte desaceleração em relação ao crescimento 

de 4,1% de meados do ano passado. Indiretamente, a guerra comercial, na medida em que aumenta 
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incertezas num mundo com cadeias de produção cada vez mais integradas, vem afetando o 

investimento.  

 

6. A desaceleração da atividade econômica vem se mostrando mais intensa na Área do Euro (AE) e, 

nos últimos meses, na China. Nos Estados Unidos, a queda do crescimento é menor e os sinais 

ainda um pouco ambíguos, principalmente no mercado de trabalho. Uma preocupação em relação à 

desaceleração do crescimento refere-se ao espaço reduzido para a política econômica reagir caso o 

processo de perda de dinamismo se aprofunde. Esse é o caso, em particular, da Europa, onde a taxa 

de juros já se encontra próxima de zero, e da China, onde os níveis de endividamento tornam 

arriscado repetir a estratégia de estímulos via crédito.  

 

7. Uma excelente contribuição, a seguir, de Pedro A. Ribeiro de Oliveira1, membro da coordenação 

nacional do Movimento Fé e Política, trata da conjuntura em três planos estruturais: o sistema de 

vida da Terra, o sistema-mundo com seu modo de produção e consumo capitalista, e o sistema 

(social, político, cultural e econômico) dos países da América Latina e Caribe.  

 

8. O sistema de vida Terra - Tornaram-se frequentes os sinais de mudanças estruturais no sistema 

Terra. Ao abrir a reunião da COP-24, no final de 2018 na Polônia, disse o secretário-geral da ONU: 

“Estamos em apuros. Estamos em grandes apuros com as mudanças climáticas”. Porque ele tem 

uma visão global, sabe avaliar o significado de uma catástrofe climático-ambiental. E sabe que ela 

poderá acontecer ainda antes de 2050, caso não sejam tomadas as medidas recomendadas pela 

comunidade científica internacional – medidas que as empresas rejeitam porque prejudicariam seus 

lucros. A situação se agrava porque os Estados nacionais dão mais prioridade aos lucros das 

empresas do que ao equilíbrio climático e ecológico. O caso do presidente dos EUA é emblemático, 

mas são muitos os governantes que, para não desagradar as empresas poluidoras, negam o fator 

humano no aquecimento global. 

 

9. O sistema-mundo do capitalismo em crise/guerra. A crise de 2008 fecha o ciclo de acumulação 

do capital puxado pelos EUA no século 20. Acaba o desenvolvimentismo no terceiro mundo e as 

economias avançadas se protegem fechando-se. Enquanto o capitalismo mundial manteve aquele 

ciclo de crescimento, gerou ao mesmo tempo megaempresas transnacionais e diminuição da 

pobreza e da miséria no mundo; depois da crise de 2008, porém, a pobreza e a miséria retornam ao 

patamar anterior, enquanto o poderio das megaempresas se manteve, provocando 

superconcentração da riqueza mundial. O resultado é a financeirização típica dos processos de 

transição no interior do capitalismo: o capital se torna mais lucrativo no mercado financeiro do que 

na produção de bens e serviços. 

 

10. Nesse contexto, as previsões apontam a transferência do polo econômico mundial do Ocidente 

(EUA - Europa), para a Ásia (China - Índia - Rússia). O projeto da nova rota da seda visa construir 

a infraestrutura para essa transferência. Enquanto esse projeto não se torna realidade, o capitalismo 

permanece em crise, deixando conturbada a situação econômica mundial. Fator relevante dessa 

                                                           
1 Pedro A. Ribeiro de Oliveira é membro da coordenação nacional do Movimento Fé e Política. Publicado originalmente 

no site do movimento. Juiz de Fora, 30/ abril. 2019. Edição: Brasil de Fato. 

 

http://fepolitica.org.br/pedro-ribeiro/analise-de-conjuntura-em-tempos-de-guerra/
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crise é o US$ ainda ser a moeda de referência das transações internacionais, apesar da enorme 

dívida externa dos EUA. 

 

11. A disputa geopolítica entre as grandes potências envolve o controle sobre suas áreas de influência e 

a conquista de novas áreas. Os investimentos chineses na África, por exemplo, assim como o 

retorno da doutrina Monroe “A América para os Americanos” devem ser entendidos na perspectiva 

geopolítica: cada Estado busca estender seu poder além do próprio território nacional para 

assegurar o acesso ao petróleo, a matérias-primas ou realizar alianças estratégicas com outros 

Estados. Além dos meios políticos e diplomáticos, a geopolítica usa também a força militar. Ao 

fazê-lo, surgem as guerras. 

 

12. A guerra de 4ª geração ou guerra híbrida. Há hoje muitas guerras no mundo: são guerras civis, 

étnicas, religiosas, contra drogas ou terrorismo – todas respaldadas pelas grandes potências. Não se 

pode descartar o risco de tais guerras evoluírem para uma guerra nuclear que liquidaria a espécie 

humana. A essas modalidades já conhecidas, acrescenta-se atualmente a guerra de 4ª geração ou 

guerra híbrida. Para explicar muito abreviadamente o que são elas, recorro a A. Korybko: Guerras 

híbridas: Expressão Popular, São Paulo, 2018. 

 

13. Toda guerra é uma combinação de ações que visam destituir um poder definido como hostil e 

substituí-lo por um poder amigável. Desde milênios a guerra visa eliminar um governante ou 

regime que se recusa a submeter-se aos ditames de outro governo. A novidade da guerra de 4ª 

geração reside no tratamento da informação como arma de combate. O uso metódico, racional e 

sistemático da informação, associado a experiências empíricas, como meio de enfraquecimento do 

“poder hostil”. Trata-se de produzir informações parcialmente verdadeiras (pós-verdade) ou falsas 

(fake-news), mas plausíveis para quem as recebe, e difundi-las pela combinação da mídia 

corporativa (TVs, rádios e jornais), mídias digitais (whatsapp, facebook e twitter) e instituições com 

credibilidade, como Igrejas cristãs, ONGs ou institutos de pesquisa. 

 

14. Agências governamentais e fundações privadas financiam o treinamento de atores locais para 

aprenderem a atuar em parceria com atores dos EUA na aplicação de suas normas e leis, no 

emprego de suas técnicas ou na difusão de seus valores e ideologia. É a conexão desses fluxos – 

materiais, de poder e conhecimento – em laços de retroalimentação, que faz surgirem atores, 

singulares ou coletivos, como nodos dessa rede. Assim como surgem, os nodos podem ser 

desligados após gerarem os resultados esperados, simplesmente pelo corte do fluxo de recursos, de 

poder ou de informação que os alimentava. (Adaptação livre do que diz Euclides Mance em O 

Golpe). 

 

15. Guerra de 4ª geração na América. A análise da situação geopolítica atual aponta para a ocorrência 

de uma guerra latente entre as grandes potências mundiais hoje polarizadas por EUA e China. 

Embora se mantenham as relações diplomáticas e as transações comerciais e financeiras entre esses 

dois polos do capitalismo contemporâneo, as tensões eclodem em forma descontínua e localizada. 

Examinarei aqui dois exemplos – Brasil e Venezuela – para mostrar como essa tensão geopolítica 

se desdobra em guerras de 4ª geração na América Latina e Caribe. 

 

http://www.euclidesmance.net/docs/o_golpe.pdf
http://www.euclidesmance.net/docs/o_golpe.pdf
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16. Brasil. A hipótese desta análise é que a derrubada do governo de Dilma Rousseff, em 2016, faz 

parte de uma estratégia de guerra de 4ª geração iniciada nos primeiros meses de 2014 e que se 

estende pelo menos até a posse do atual governo. Sua causa está no conflito de interesses entre os 

governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores – PT – e grupos petroleiros e financeiros dos 

EUA. A divergência era a exploração do petróleo do pré-sal e o alinhamento do Brasil com o bloco 

formado por Rússia, China, Índia e África do Sul – BRICS. No quadro geopolítico resultante da 

crise financeira de 2008, o controle do petróleo (e de seu preço) e a manutenção do US$ como 

moeda de referência mundial representam pontos de grande importância. Por isso, ao defender o 

monopólio estatal na exploração do petróleo e favorecer a aproximação com a China, aqueles 

governos passaram a ser tratados como uma forma de poder “hostil” e, por conseguinte, alvo da 

guerra de 4ª geração. 

 

17. Fundamental para o êxito dessa guerra é a aliança das megaempresas com as classes dominantes do 

Brasil: cerca de 71.500 pessoas com rendimentos mensais superiores a 160 salários mínimos e 

patrimônio (bens e direitos) médio de R$17,7 milhões (Dados de Receita Federal de 2013). Em 

meio à crise econômica e política de 2013, esses muito-ricos romperam o pacto informal feito com 

o PT, que em troca da governabilidade postergou as reformas estruturais (agrária, fiscal, política) e 

a auditoria da dívida pública. Assim, o projeto social-desenvolvimentista foi trocado pelo programa 

de Temer Ponte para o futuro que favorecia a política de subordinação aos interesses dos EUA. Seu 

apoio à eleição de Bolsonaro para dar cobertura à política econômica ultraliberal de P. Guedes, é o 

coroamento daquela aliança entre os muito-ricos do Brasil e os dos EUA. 

 

18. Pelo menos temporariamente, as classes dominantes conseguiram a adesão das classes médias e os 

votos da massa popular. Para isso contam com a colaboração da mídia corporativa, de militares, 

Igrejas neopentecostais e setores conservadores das Igrejas Evangélicas e Católica. Embora seu 

ideário político-social dependa de pensadores do quilate de Olavo Carvalho, isso parece bastar para 

conquistar a adesão da grande massa de insatisfeitos com o sistema atual, que atiça o desejo de 

consumo mas não o satisfaz. Na ânsia de uma nova política, essa massa deixa-se levar pela 

propaganda que recobre e disfarça as velhas práticas da politicagem nacional. 

 

19. Desde a vitória eleitoral de Bolsonaro os grupos no poder têm recorrido à agressividade para 

eliminar – ou ao menos enfraquecer – os instrumentos de que dispõem as classes trabalhadoras e 

setores subalternos para se expressar ou se organizar (como os Partidos de esquerda, Movimentos 

como MST, MTST, sindical, de mulheres, de indígenas, de negros, LGBT e outros). Essa 

agressividade estende-se a setores de Igrejas, da intelectualidade e de universidades vistas como 

forças de oposição ao novo governo. Mais grave ainda é a permissividade à violência (policial-

militar ou miliciana) contra povos originários e a defensores e defensoras de Direitos Humanos, na 

cidade como no campo. É típica do fascismo essa atitude de pretender eliminar toda oposição, sem 

ceder espaço à luta política dentro da institucionalidade democrática. 

 

20. Esta análise indica que as classes trabalhadoras e os setores populares ou nacionalistas foram 

derrotados pela guerra de 4ª geração.  

 



Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

12 

 

 

21. Convém pensar o Brasil atual como um país derrotado numa guerra de 4ª geração e com um 

governo a serviço dos muito-ricos e subordinado aos interesses das grandes empresas petrolíferas e 

financeiras dos EUA. Esse quadro, porém, não pode deixar de fora os sinais de vitalidade dos 

setores populares: (1) uma bancada suficientemente forte na Câmara para evitar aprovação de 

PECs, desde que construa um arco de alianças com partidos democráticos, significativa presença no 

Senado e conquista de Governos estaduais; (2) Movimentos Sociais organizados, Sindicatos, Povos 

Indígenas, Partidos de esquerda e novos coletivos dão mostras de resiliência e capacidade de 

reorganização desde as bases; (3) as propostas antidemocráticas do governo sofrem oposição da 

maioria da intelectualidade, de artistas e da população universitária; (4) CEBs e Pastorais sociais, 

bispos e padres católicos e pastores evangélicos, embora minoritários em sua Igreja, mantém vivo o 

Cristianismo da Libertação; (5) as pequenas unidades de economia solidária, cooperativas 

populares e assentamentos são alternativas à economia capitalista. 

 

22. Venezuela - A estratégia de guerra de 4ª geração usada no Brasil – informações que descrevem o 

governo como corrupto – foi reforçada na Venezuela pelo bloqueio econômico que estrangula a 

economia nacional. Também ali está em jogo o controle do petróleo (e de seu preço) e a 

aproximação com China e Rússia. Fosse a Venezuela produtora de cacau ou café, provavelmente 

desenvolveria seu projeto bolivariano com autonomia. 

 

23. Sinal evidente dessa estratégia de guerra é sustentação dada pelos EUA e meia centena de governos 

aliados ao inexperiente suplente de deputado eleito presidente da Assembleia e logo depois 

presidente da República. A ascensão política de J. Guaidó como expressão do descontentamento 

popular certamente foi possibilitada pela política econômica de Chávez e Maduro, que beneficiou 

antes a nova burguesia bolivariana e seus comandantes militares, do que o empoderamento 

econômico popular. Mas ela seria inexplicável se não considerasse a importância geopolítica de um 

país que, sendo grande exportador de petróleo e tendo enorme potencial para mineração, encontra-

se a menos de 4.000 km do território estadunidense. 

 

24. Apagões de eletricidade (provavelmente causados por ataques cibernéticos) e a recente 

intensificação do bloqueio a toda compra de petróleo sinalizam que a guerra vai continuar e 

intensificar-se em 2019. É verdade que a Venezuela conta com aliados poderosos – Rússia, 

Turquia, Irã e China – mas todos estão do outro lado do Atlântico. É bem diferente da guerra de 4ª 

geração contra a Síria, cujo regime sofreu igual ataque acompanhado de intervenção militar, mas ali 

a vizinha Rússia interveio militarmente e não permitiu que seu aliado fosse derrotado. No caso do 

regime bolivariano a situação é diferente, pois os principais vizinhos da Venezuela – Brasil e 

Colômbia – querem derrubá-lo. 

 

25. A solução a ser encontrada pela Venezuela em conjunto com outros países de Nossa América será 

muito valiosa para aprendermos a lidar com essa nova forma de guerra, mas ainda não se consegue 

sequer vislumbrar qual será ela. 

 

26. Cuba, Venezuela e a Bolívia são hoje os únicos regimes latino-americanos que resistem à 

hegemonia dos EUA, acompanhados até certo ponto por México, Uruguai e Nicarágua. Se os EUA 

conseguirem impor seus interesses geopolíticos sobre a Venezuela, o próximo alvo de guerra de 4ª 



Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

13 

 

 

geração será provavelmente a Amazônia, dada a ambição de empresas pelas reservas de água, 

biodiversidade e minerais contidas em seu enorme território. 

 

27. Percebe-se, então, a intuição genial do Papa Francisco ao escolher a Amazônia como tema do 

próximo sínodo da Igreja Católica. Ela pode ser a instituição multinacional mais adequada à defesa 

da vida na Amazônia, dada a fragilidade atual da ONU, cujas resoluções são sujeitas a vetos das 

grandes potências. O Sínodo, reunindo bispos de todo o mundo, poderá despertar e mobilizar novas 

energias capazes de assegurar a Paz na Terra e com a Terra. Que o teor de fidelidade ao Evangelho 

no episcopado mundial seja suficientemente forte para resistir às pressões que virão dos poderosos! 

 

28. No mundo, na América Latina e no Brasil destacam-se as lutas, as mobilizações e os 

enfrentamentos dos trabalhadores (as) organizados na Confederação Sindical Internacional (CSI), 

Confederação Sindical das Américas (CSA) e Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 

conjunto com as entidades internacionais ligadas à educação, a Internacional da Educação (IE), a  

Internacional da Educação para a América Latina (IEAL) e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), a qual a FETEMS é filiada, vem protagonizando junto com 

os movimentos sociais em defesa dos direitos, da democracia, e de um projeto de desenvolvimento 

que contemple a classe trabalhadora. 

 

 

 

“É difícil lutar em favor da natureza, da ética universal do ser humano, como eu a chamo. 

Só que a história não se faz ao lado de sua vida, nem da minha. 

Às vezes nem em 100 anos, só em 200. 

Eu me vejo muito e faço questão de trabalhar numa dimensão histórica em que me perco como 

indivíduo...a dimensão histórica do meu, do nosso devir, é fundamental para nós.  

Não é fácil fazer isso.” 

 

Paulo Freire 
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2 – CONJUNTURA NACIONAL 
 

1. Nos últimos 30 anos de 1988 a 2018 (ou quase, porque o Golpe de 2016 interrompeu), o Brasil 

avançou na conquista de direitos sociais, consagrados na CF/88 - Direitos Sociais (art. 6º ao 11): a 

- Educação, b - Saúde, c - Alimentação, d - Trabalho, e - Moradia, - Transporte, - Lazer, - 

Segurança, - Proteção à Maternidade, à Infância e Assistência aos desamparados e, Previdência 

Social: aposentadoria, assistência e saúde. 

 

2. A CF/88, garantiu ainda, Direitos Trabalhistas como: - Adicional de insalubridade, 

periculosidade, - Aposentadoria, - Aviso Prévio de 30 dias, - Décimo Terceiro Salário,  - Direito de 

Greve,  - Férias,  - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,  - Horas Extras,  - Jornada de 8 Horas, 

 - Liberdade de Associação Profissional e Sindical,  - Licença à Gestante e Paternidade,  - Proteção 

à Demissão sem Justa Causa,  - Remuneração maior no trabalho noturno,  - Repouso Semanal 

Remunerado,  - Salário Família,  - Salário Mínimo,  - Seguro contra Acidente de Trabalho, - 

Seguro-Desemprego, dentre outros.  

 

3. Todas essas conquistas não vieram de um dia para outro, foram fruto das lutas, mobilizações, 

greves, negociações e reivindicações dos trabalhadores (as) ao longo das últimas décadas. Esse 

processo levou à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, por dois mandatos (2002 a 2010) e, na 

sequência, Dilma Rousseff, que governou por um mandato e meio (2010-2016), ambos, colocaram 

em prática e ampliaram os direitos previstos na CF/88. 

 

4. Lula ao vencer a eleição de 2002 encontrou o País sob as hostes das políticas neoliberais 

estabelecida nos mandatos de Collor e Fernando Henrique Cardoso. Passados oito anos, o cenário 

era outro. Em dezembro de 2010 os juros tinham caído, o superávit primário reduzido, o salário 

mínimo aumentou mais de 70%, 32 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema, cerca de 12 

milhões de famílias de recebiam auxílio do Bolsa Família, o crédito havia se expandido, o consumo 

aumentado. Como resultado dessas medidas, houve crescimento do PIB, o desemprego caiu, o 

índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, melhorou. Dilma Rousseff, a primeira mulher a 

ser presidenta do Brasil, deu continuidade e ampliou às políticas sociais adotadas no governo Lula.  

 

5. A trajetória de desenvolvimento socioeconômico do País com inclusão, proteção social, garantia de 

direitos, redução da pobreza e ascensão da igualdade de oportunidades para todos (as) que vinha 

desde o ano de 2003, com os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foi 

interrompida, com o Golpe 2016, chamado de Impeachment, que tirou a presidenta Dilma Rousseff, 

no ano de 2016 e colocou em seu lugar o Vice-Presidente Michel Temer, um dos articuladores do 

golpe.  

 

6. O Impeachment, foi sendo construído desde a eleição de 2014, quando foi eleita presidenta do 

Brasil, Dilma Rousseff. O candidato derrotado, Aécio Neves, não aceitou o resultado eleitoral 

(perdeu por 3,5 milhões de votos) e recorreu à justiça, iniciando uma sequência de episódios 
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judiciais e midiáticos que culminou com as lastimáveis sessões dos dias 17 de abril, na Câmara dos 

Deputados, e 13 de maio, no Senado Federal, onde a presidenta Dilma Rousseff foi afastada da 

presidência (FILHO, 2016, pg. 5). 

 

7. Com relação a esse período, o professor Ronaldo de Almeida, diz que vários acontecimentos 

mobilizaram a sociedade e provocaram instabilidade nos últimos anos, tais como: as delações 

premiadas contra políticos e empresários; as manifestações de rua em 2013, 2015, 2016 e 2018; o 

impeachment de Dilma Rousseff; o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa 

Dilma-Temer; os dois pedidos de impeachment contra Michel Temer; a intervenção federal no Rio 

de Janeiro com as Forças de Segurança; o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL-RJ) e de seu motorista Anderson Gomes; a prisão de Lula; o locaute 

dos caminhoneiros que paralisou o país; a ameaça autoritária nas eleições de 2018 e, que, tudo isso 

levou o País uma a percepção coletiva de insegurança, incertezas, imprevisibilidade, 

insubordinações, intensidade e inflexões políticas. 

 

8. Após o processo que afastou a presidenta Dilma Rousseff, ao assumir a presidência do Brasil, uma das 

primeiras e principais medidas do governo de Michel Temer, foi encaminhar ao Congresso a EC do “teto 

dos gastos”, que foi aprovada se transformando na Emenda Constitucional nº.95/2016, e instituiu 

“Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que 

vigorará por vinte exercícios financeiros” (BRASIL, 2016) e cria nova regra constitucional para as 

despesas primárias do Governo Federal, onde os gastos primários devem permanecer nos níveis dos 

dispendidos em 2017 e só poderiam ser reajustados ano a ano pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) e, desta forma, o não crescimento real do gasto público promove uma redução do 

gasto primário per capita ao longo dos anos e uma redução do gasto primário em relação ao PIB. 

Isto significa, que para que uma área tenha aumento real em seus gastos, é preciso que outra área 

perca (Oliveira 2019, p. 215). A medida afeta diretamente a Educação e a Saúde. 

 

9. Além da EC nº.95/2016, Temer, aprovou outras medidas e reformas que reduziram direitos e têm 

impactos profundos e diretos na vida dos trabalhadores (as), dentre elas, a Terceirização, a Reforma 

Trabalhista e Reforma do Ensino (Lei 13.415/17) e tentou fazer a Reforma da Previdência, através 

da PEC 287/2016, que não conseguiu aprovar, mas, continua em pauta no atual governo de Jair 

Bolsonaro.  

 

10. A Lei das Terceirizações, Lei 13.429/17, que amplia e permite a terceirização nas atividades 

consideradas “fins” das empresas e do serviço público, trazendo impactos negativos no mercado de 

trabalho e na vida dos trabalhadores (as):  o aumento da precarização do trabalho, especialmente 

para as mulheres, os negros e os jovens; a redução dos salários; o enfraquecimento da Previdência; 

a perda de direitos como aviso-prévio e multa de 40% nos casos de demissão sem justa-causa, além 

de aumento do número de acidentes. Estudos feitos pela CUT e o DIESSE comprovam que a 

remuneração dos terceirizados é 24,7% menor em relação ao trabalhador contratado diretamente 

pela empresa, trabalham 3 horas a mais na jornada semanal e estão mais expostos ao adoecimento e 

à morte numa proporção de 8/10.  
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11. A Reforma Trabalhista, Lei 13.467/17, que alterou mais de 100 (cem) pontos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que mudaram ou extinguiram direitos trabalhistas fundamentais. 

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a reforma afeta às condições de trabalho, às 

negociações coletivas, à organização sindical e a Justiça do Trabalho. No aspecto das condições de 

trabalho, diversifica as formas possíveis de contratação, flexibiliza e amplia a jornada, facilita as 

demissões, flexibiliza as formas de remuneração e as férias, altera as condições de trabalho, 

dificulta as ações na justiça do trabalho e instituiu a precarização com a jornada parcial e o trabalho 

intermitente, dentre outros, além de interferir na organização sindical.   

 

12. Além das reformas acima, o Governo Temer promoveu um amplo programa de privatizações e 

concessões, vendendo ao capital estrangeiro grande parte do patrimônio nacional; “encolheu” o 

papel do Estado; reduziu drasticamente diversas políticas públicas e programas como o Bolsa 

Família e o Minha Casa Minha vida, dentre outras medidas, significam retrocesso e perdas para o 

povo brasileiro. E, foi um governo marcado e bombardeado por denúncias de corrupção endêmica 

(que, em sua maioria, não foram apuradas). Segundo Márcio Pochmann, o governo Temer, trouxe 

de volta o receituário neoliberal - somente possível sem o respeito à vontade popular. 

13. Segundo o professor Ronaldo de Almeida2, esse cenário, teve continuidade e se aprofundou com as 

eleições de 2018, aguardadas com muitas incertezas e especulações. Dentre as várias projeções 

sobre o pleito, talvez a mais generalizada tenha sido a de que teríamos uma eleição semelhante à de 

1989, em razão da quantidade de candidatos viáveis, da esquerda à extrema direita, passando pelo 

centro. Por algumas semanas antes do primeiro turno, na corrida eleitoral estiveram presentes pelo 

menos cinco candidatos; depois, tornaram-se quatro; e, a duas semanas da votação do primeiro 

turno, já estava praticamente definida entre Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL). 

 

14. O segundo turno foi disputado por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que tiveram, 

respectivamente, 46,03% e 29,28% dos votos no primeiro turno. Bolsonaro entrou com folgada 

vantagem, com a influência surpreendente das eleições proporcionais e para governador. Seu 

partido, o PSL, elegeu 52 deputados, a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas da do PT, 

que elegeu ..., além de quatro senadores e três governadores. Ademais, nos estados, vários 

candidatos que associaram sua imagem à de Bolsonaro saíram vencedores, como foi o caso dos 

governadores eleitos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O discurso era de condenação 

da corrupção praticada principalmente pelo PT, pelo PMDB e pelo PSDB; de renovação dos 

quadros políticos; e de manutenção da ordem pública com repressiva ação policial. 

 

15. Por características próprias e por outras adotadas no processo eleitoral, a candidatura Bolsonaro 

articulou essas linhas de força: a desqualificação do Estado por ser corrupto e paternalista; a 

moralidade dos costumes e a intolerância interpessoal. A candidatura de Haddad, por sua vez, 

trabalhou com o discurso da democracia, os direitos humanos da igualdade social.  

 

16. Segundo a CUT, com o governo Bolsonaro, está em curso no País a implementação de um novo 

regime político, de caráter autoritário, que corrói as instituições democráticas, adequando-as aos 

                                                           
2 Ronaldo Almeida, é professor do departamento de antropologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 

pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). 
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interesses do mercado e à agenda neoliberal, ao mesmo tempo em que responde às forças políticas 

de direita e de extrema direita que elegeram o atual presidente. Essa agenda vem sendo 

implementada com medidas que dão continuidade ao desmonte do Estado e das políticas públicas, 

apontam para um novo padrão de regulação do trabalho, que pretende aprofundar a reforma 

trabalhista, e para um regime previdenciário, que destrói o atual sistema de seguridade social 

pública e solidária.  

 

17. As primeiras iniciativas do governo, através de decretos e medidas provisórias, estão sendo 

complementadas por projetos de lei que destroem avanços obtidos no campo da cidadania, violam 

direitos constitucionais, aprofundam as desigualdades, aumentam a violência, especialmente contra 

setores mais vulneráveis da população e vêm acompanhadas do discurso que dissemina o ódio e a 

intolerância, a agressão e o medo, estabelecendo um retrocesso civilizatório.  

 

18. Está se concretizando uma escalada em direção à vigilância, monitoramento, controle, repressão e 

criminalização das lutas sociais, dos movimentos populares, do sindicalismo combativo e de todos 

os setores da sociedade que contestem ou ameacem a nova ordem. Paralelamente, o povo pobre e 

negro das periferias, principal vítima da violência, será o principal alvo do pacote Moro, que viola 

garantias fundamentais e, na prática, institui a pena de morte mediante o estímulo ainda maior à 

impunidade de agentes policiais que matarem em serviço.  

 

19. Denúncias de corrupção, agravadas pela constatação de relações de familiares do presidente com o 

crime organizado, o desvio de verbas na campanha eleitoral pela direção do partido que o elegeu, o 

PSL, desgastaram a imagem do governo.  Medidas amplamente questionadas no país e no exterior, 

pronunciamentos desastrosos de membros do primeiro escalão, desencontros e contradições 

internas deixaram expostas a fragilidade e a falta de coesão do governo, cuja base parlamentar está 

longe de ter sido consolidada. No entanto, o governo tem a retaguarda e tutela das Forças Armadas, 

cujos membros ocupam postos chaves no aparelho do Estado. Apesar dos desgastes, conta ainda 

com forte base de apoio social e com a cumplicidade de parte significativa do poder judiciário, da 

mídia e do empresariado, especialmente do setor financeiro.  

 

20. O crime cometido pela mineradora Vale em Brumadinho, com número assustador de vítimas 

humanas e danos incalculáveis ao meio ambiente, indignou a opinião pública e causou perplexidade 

e descrédito no exterior, pressionando o governo a rever as promessas de campanha de afrouxar as 

leis ambientais a favor das empresas. Este crime contra a vida e a natureza é decorrência direta da 

privatização: orientada tão somente pela obtenção de maiores taxas de lucro, a Vale foi negligente e 

imprudente com as medidas de segurança necessárias. Ademais, resultando em lesões, morte e 

desaparecimento de trabalhadores da empresa, os beneficiários das indenizações por acidente de 

trabalho encontram-se prejudicados pela reforma trabalhista e pelo desmonte da Justiça do 

Trabalho. 

 

21. No centro das atenções, está a proposta de “Reforma” da Previdência (PEC 06/2019), como sendo a 

de uma “Nova Previdência”, senha para seu intento de liquidar com o atual regime de Previdência 

pública e solidária, parte do sistema de Seguridade Social. Tudo aponta para outro regime que retira 
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direitos, dificulta o acesso a benefícios e subordina o que deveria ser uma política pública aos 

interesses do mercado, instituindo um sistema privado de capitalização.  

 

22. Mudanças na Reforma da Previdência. A projeto foi votado na Câmara Federal no dia 18/08, e 

sofreu poucas mudanças:   

 

23. Idade mínima-  trabalhador urbano: 62 mulheres e 65 homens, tempo de contribuição mínimo de 20 

anos para os homens e 15 para as mulheres. 

 

24. Servidor público: o servidor público que já tiver ingressado no serviço público aposenta aos 60 

anos se homem e 57 anos se mulher. O período adicional de contribuição será correspondente ao 

tempo que faltar na data de entrada em vigor da reforma.  

 

25. Aposentadoria rural: contribuição mínima por 15 anos para elas e 20 para eles, além da idade de 55 

e 60 (mulheres e homens), incluindo economia familiar, garimpeiro e pescador artesanal.  

 

26. Professores: para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio, o relator propôs 57 

anos para elas e 60 para eles. Os números servem até definição de novos critérios por lei 

complementar.  

 

27. Capitalização: foi retirada pelo relator.   

 

28. BPC – Benefício de Prestação Continuada: a proposta do governo seria de R$ 400,00 para pobres 

acima 60 anos e salário mínimo acima de 70. O relator alterou a PEC para permitir o pagamento de 

um salário mínimo a partir dos 65 anos.  

 

29. Abono salarial: estava previsto apenas para aqueles com renda até salário mínimo, conforme a PEC 

original. O relatório concede para aqueles que ganham até R$ 1.364,43 (baixa renda) e o mesmo 

critério para o salário-família e auxílio-reclusão.   

 

30. Reajuste dos benefícios: a PEC do governo não garantia o reajuste dos benefícios para compensar 

as perdas da inflação, conforme previsto na Constituição. Esta foi removida pelo relator. 

 

31. Pensão por morte: segundo proposta do governo, a pensão por morte, tanto no setor privado quanto 

público, seria de 60% e mais de 10% por dependente. O relator manteve esta alteração, mas 

garantiu o salário mínimo, em casos de não haver outra fonte de renda. Outro ponto removido na 

relatoria é o que tirava o benefício de dependentes com deficiência “intelectual ou mental”.  

 

32. As alterações não levam em consideração as condições de trabalho, precários e degradante em que 

boa parte da população está inserida. Mesmo com todas estas mudanças que aparentemente 

parecem beneficiar os trabalhadores e as trabalhadoras, as alterações ainda estão longe de resolver 

os problemas relacionados a seguridade social, pois não resolvem problemas que existem no 

financiamento a sonegação das empresas e do próprio estado que em sua maioria não cumpre com 

sua obrigação previdenciária. 
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33. Além disso, o governo ataca em várias áreas:   

 

34. Saúde do trabalhador. No dia 30/07, Bolsonaro lançou um programa de modernização das normas 

regulamentadoras e consolidação normativa alegando que as normas atuais apresentam não atende 

o universo de regulamentações do trabalho; são uma legislação esparsa e obsoleta, e há 

superposição de normas.  Para o governo, a atualização das normas vai garantir regras mais “claras 

e racionais”, capazes de estimular a economia e gerar mais empregos. O objetivo real é atender aos 

interesses dos empregadores, reduzir custos, aumentar o lucro em detrimento de condições dignas 

de trabalho.  

 

35. O Brasil é quarto país no ranking em registro em acidentes de trabalho. Segundo dados do 

Observatório digital de Segurança e Saúde do Trabalho do MPT, em um período de seis anos, entre 

- uma média de 783 mil acidentes/ano 

- uma média de 28,6 mil mortes/ano e 79,4 mortes/dia.   

 

36. Mercado de Trabalho. Segundo a CUT, No Brasil, mais de 12 milhões de trabalhadores estão 

desempregados e outros 37,3 milhões sobrevivem na informalidade. Os que têm emprego formal, 

no setor privado e no setor público, enfrentam condições de trabalho cada vez mais duras:  jornadas 

extenuantes, risco de adoecimento e de acidente, arrocho salarial. Vivem sob a ameaça da perda de 

direitos e do emprego. Mulheres, negros, trabalhadores LGBTs são discriminados com salários 

mais baixos e obstáculos à carreira. Crescem os contratos precários: trabalho terceirizado, trabalho 

temporário, trabalho intermitente, trabalho à distância.  

 

37. No meio rural, os agricultores familiares, responsáveis por grande parte dos alimentos que 

consumimos, enfrentam condições adversas para sobreviver. Os produtores integrados aos 

complexos agroindustriais submetem-se a condições de auto exploração para e cumprir padrões e 

metas de produção. Os agricultores estruturados carecem de políticas agrícolas (financiamento da 

safra, crédito, assistência técnica) que viabilizem o empreendimento. Os agricultores que têm 

acesso precário à terra, encontram-se em situação ainda mais adversa, tendo que se assalariar 

durante parte do ano para garantir seu sustento. 

 

38. As dificuldades enfrentadas no cotidiano pelos trabalhadores têm relação direta com a forma como 

os empresários atuam para aumentar o lucro das empresas.  Esse processo está cada vez mais 

interligado internacionalmente, na fase atual de desenvolvimento do capitalismo, em que cerca de 

500 empresas transnacionais controlam a economia do mundo. Elas se estruturam em cadeias 

internacionais de valor e ditam as regras da concorrência global: onde e como produzir, que 

fábricas fechar, como deve ser a legislação trabalhista do país.  Seus lucros dependem cada vez 

mais de formas precárias de trabalho e de salários mais baixos aos trabalhadores, de apropriação e 

exploração intensiva de recursos naturais assim como a destruição do meio ambiente e de ataques 

às comunidades.  

 

39. É importante destacar também que no mercado formal de trabalho, a rotatividade continua alta. É 

possível também observar nos últimos 12 meses terminados em junho, que as demissões são, em 
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maior parte, de trabalhadores com salários maiores do que 1,5 salário mínimos e as contratações, 

em sua maioria, de trabalhadores com salário menor do que 1,5 salários mínimos, promovendo um 

achatamento contínuo dos salários, com impactos negativos nos orçamentos familiares e também na 

composição do mercado interno (CAGED). 

 

40. O resultado desse processo tem sido a concentração de riquezas: o patrimônio dos 26 mais ricos do 

mundo é igual ao patrimônio dos 3,3 bilhões mais pobres; em 2018, a fortuna dos bilionários 

cresceu 12%, enquanto a metade mais pobre do planeta teve sua renda reduzida em 11%. Ao 

mesmo tempo, aumentam a precarização do trabalho, as desigualdades, a pobreza e a exclusão 

social: 3,4 bilhões de pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza.  Com as últimas 

medidas de corte na proteção social, o Brasil pode voltar a figurar no mapa da fome da ONU. 

 

41. Um dos principais objetivos dos empresários, em outras partes do mundo e no Brasil, é enfraquecer 

os sindicatos, diminuindo as chances dos trabalhadores resistirem à exploração do trabalho e a este 

modelo de desenvolvimento excludente e concentrador de riquezas.  

 

42. A violência aumenta no país: a cada 7.2 segundos, uma mulher é vítima de violência física; a cada 

vinte minutos é morto um jovem negro; a polícia recebe licença para matar e permanece impune. O 

desmonte das políticas públicas (saúde e educação) e da seguridade social, com a reforma da 

previdência, tornará ainda pior a vida dos trabalhadores e dos brasileiros pobres. A entrega de 

nossas riquezas à exploração predatória de empresas multinacionais fere a soberania nacional. 

 

43. Em relação à negociação coletiva, iniciamos o ano com 76,4% dos acordos e convenções coletivas 

que registraram reajustes acima da inflação.   Esse percentual foi reduzindo conforme a inflação foi 

subindo ao longo dos meses e, no semestre, 59,2% dos acordos e convenções registraram aumento 

real. Esse reajuste real foi, em média, de 0,32%. 

 

44. Lava Jato: A Lava Jato se tornou uma organização política, com a tentativa de criar uma Fundação 

(com Sérgio Moro, presidente) para promover projetos "anticorrupção" através de um fundo 

privado para gerir dinheiro devolvido pela Petrobras, num total de R$ 2,5 bilhões obtidos através de 

acordo entre o Ministério Público Federal no Paraná, a Petrobras e o Departamento de Justiça dos 

EUA. Esse dinheiro serviria para financiar uma estrutura de apoio por todo o país. Com verbas 

garantidas, nem seriam necessários candidatos laranja. Bastaria uma fundação, uma associação, um 

clube, uma consultoria em qualquer parte do país empunhando as bandeiras da Lava Jato, da luta 

contra a corrupção, para se enquadrar nos estatutos da fundação e obter aportes financeiros.  A ideia 

de que haverá fiscalização do TCU ou outros órgãos é ilusória. 

 

45. Economia: Com relação à economia, estagnação - conforme foram divulgados indicadores do 

país em 2019, vai se confirmando a visão de que, ao contrário do apregoado pelo “mercado”, a 

economia brasileira não possui perspectiva de superação da estagnação que sem encontra em 2019 

ou mesmo em 2020. Atividade setorial e investimentos em queda, mercado de trabalho precarizado 

e com altas taxas de desemprego, cortes fiscais, juros reais altos, setor externo em crise, entre 

outros, são resultados de completa ausência de estratégia e/ou coordenação do governo Bolsonaro, 

que se mostra incapaz de qualquer ação que permita quebrar este cenário, pelo contrário, realizando 
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ações que tendem a acentuá-lo. O entendimento de que a reforma da previdência não será a nova 

“bala de prata” para a economia e as contas públicas tem sido crescente, ou seja, não resolverá nada 

no curto prazo, ainda que sua defesa pelo “mercado” não tenha arrefecido, pelo contrário.  

 

46. Os últimos dados apontam que a atividade industrial fechou em queda no 1º trimestre de 2019, 

sendo a segunda contração seguida e com destaque para o dado negativo em março de 2019, e 

indicando deterioração das projeções para o ano. Os Serviços, por sua vez, também apresentam 

clara tendência de estagnação, com os indicadores de fevereiro de 2019 com queda de 0,4 em 

relação a janeiro, com o volume de serviços permanecendo nos mesmos níveis de setembro de 

2018. As vendas do comércio, no mês de março de 2019, indicam pequeno avanço em relação a 

fevereiro, mas queda acentuada em relação ao mesmo mês de 2018, sem apontar qualquer tendência 

de recuperação para os níveis pré-2014. O IBC-Br (índice de atividade econômica do BC) 

apresentou resultados negativos para janeiro e fevereiro de 2019, reflexo dessa falta de fôlego da 

economia. Enquanto isso, os resultados fiscais têm tido pouca melhora, mesmo com cortes cada vez 

maiores, dada fraca recuperação das receitas; e as contas externas tem se deteriorado como 

consequência da piora das exportações, queda do saldo comercial e estagnação dos investimentos 

externos em 2019. E o mercado de trabalho permanece com taxas de desocupação altas, de 12,7% 

em março de 2019 (13,4 milhões de desocupados e um total de 28,3 de subutilizados), com ainda 

grande peso das ocupações informais na absorção dos novos ocupados, estagnação da renda real e 

pouco avanço do segmento formal.  

 

47. Este desempenho setorial, das contas públicas, do setor externo e do mercado de trabalho reflete 

uma economia estagnada em 2019, que ainda nem se recuperou da forte recessão de 2016 e 2017. 

Demanda interna e externa fraca, dado baixo investimento, economia internacional sem força e 

piora no mercado de trabalho, não permite recuperação da atividade industrial e do comércio, com 

isso causando efeitos negativos na arrecadação e no setor de serviços. Sem tração, há pessimismo e 

falta de perspectiva, que gera nova retração e assim sucessivamente. Se não há “quebra” deste ciclo, 

esta tendência de estagnação pode não somente se prolongar como ter como resultado futuro uma 

nova recessão. Dada fraca atividade econômica internacional e completa desorganização e 

inoperância do governo Bolsonaro, não parece haver muitas dúvidas sobre 2019 ser mais um ano 

perdido.  

 

48. Como se observa, as projeções para 2020, são mais otimistas. Entretanto, o cenário até o momento, 

segundo semestre de 2019, não aponta concretamente para isso. O governo tenta passar para a 

população que a Reforma da Previdência será a “mágica” que vai alavancar o crescimento. Para os 

trabalhadores (as), será o aprofundamento da crise econômica, uma vez que, reduzirá valores e 

aportes previdenciários que são importantes para as economias locais. 
 

49. Tabela nº. 1 – Brasil - Projeções: taxa de crescimento do PIB de 2017 – 2020.  

 

Projeções: taxa de crescimento do 

PIB e seus componentes.  

2017 2018 2019 

(previsão) 

2020 

(previsão) 

PIB 1,1 1,1 0,8 2,5 

Indústria  - 0,5 0,6 - 0,1 2,5 
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Serviços  0,5 1,3 1,2 2,7 

Agropecuária  12,5 0,1 0,5 0,2 

Consumo das famílias 1,4 1,9 1,5 2,9 

Consumo do governo. - 0,9 0,0 0,0 0,1 

Exportação de bens e serviços. 5,2 4,1 3,5 3,9 

Importação de bens e serviços. 5,0 8,5 5,7 9,1 
Fonte: IBGE/IPEA. Elaboração própria. 

 

50. Este é o cenário que elegeu Jair Bolsonaro, que desde então, vem acumulando desgastes, 

especialmente com suas declarações polêmicas, preconceituosas, racistas e sem fundamento, como 

(só as proferidas no mês de julho): “Um morador de rua esfaqueou duas pessoas no Rio de Janeiro e 

não tinha ninguém armado para dar um tiro nele”, “a Damares, em dezembro descobriu que tinha 

R$ 40 milhões da Funai, para ensinar índio a mexer com bitcoin”, "Daqueles governadores 

paraíbas, o pior é o do Maranhão”, “Lembra da PEC das Domésticas? Eu fui o único deputado que 

votou contra”,  “Falar que se passa fome no Brasil é uma mentira. Passa-se mal, não come bem, aí 

eu concordo. Agora passar fome não. Você não vê gente pobre, com um físico esquelético pelas 

ruas como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo”, “A educação aqui no Brasil, nos 

últimos 30 anos, nunca esteve tão ruim. As provas do PISA bem demonstram isso daí”, “O Brasil é 

o país que menos usa agrotóxicos”, “Ela [jornalista Miriam Leitão] estava indo para a Guerrilha do 

Araguaia quando for presa lá em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso de que ela teria 

sido torturada, sofreu abuso. Mentira”, “Trabalhando com nove, dez anos de idade na fazenda, eu 

não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de nove, dez anos vai trabalhar em algum lugar, 

tá cheio aí”. Além dessas, já propôs o fuzilamento de FHC, o extermínio de petistas, defendeu 

torturadores, elogiou ditadores sanguinários e manifestou admiração por Hitler. 

51. Enfim, Bolsonaro, já declarou que não é apto a exercer a presidência da República, o que é 

perceptível, e delega as tarefas de administrar o Estado a outros e abandona os negócios públicos 

ocupando-se de frivolidades, de assuntos secundários e de questões que agridem a cidadania, o bom 

senso, a ciência, os direitos e a civilização (artigo 247, em 6/8/2019). 

52. É um cenário complexo para as forças democrático e populares e desafiante para o movimento 

sindical. O momento exige unidade e posicionamento firme na defesa dos interesses imediatos e 

históricos da classe trabalhadora e ousadia ao repensar as formas de organização e luta. 

53. Neste período, os trabalhadores (as) resistiram e resistem bravamente contra a retirada de direitos, 

aconteceram várias mobilizações nacionais, como o dia 8/03 – Dia Internacional da Mulher 

Trabalhadora; 15/03 - Dia Nacional de Paralisação e Mobilização convocado pela CNTE e 

entidades e instituições ligadas à educação; 1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras; 6/06 – Dia Nacional de Luta Contra as Privatizações; 22/06 – Greve Nacional 

contra a Reforma da Previdência; 13/08 – Dia Nacional de Mobilização e 14/08 – Marcha das 

Margaridas em Brasília, dentre outras. Os trabalhadores (as) tem demostrado força e organização, 

porém, insuficientes (ainda) para deter o processo avassalador que mudanças.   

54. No centro do embate político, duas questões destacam-se mobilizando o movimento sindical 

cutista: a luta contra a reforma da previdência e a luta para libertar da prisão o ex-presidente Lula.  
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55. Com relação à Reforma, não aceitamos qualquer proposta que retire direitos, direitos não se 

negocia. Nosso sistema de seguridade social é superavitário, ao contrário do que alegam os 

defensores da reforma. Para manter este sistema em pé, o governo deveria cobrar os empregadores -  

que sonegaram mais de 450 bilhões de reais, de acordo com o relatório da CPI da Previdência, 

realizada no Senado em 2017 - parar de desviar recursos destinados à seguridade, estimular o 

emprego e valorizar o trabalho ao invés de preconizá-lo.   

56. Com relação à liberdade de Lula, entendemos que não haverá paz social neste país, neste cenário de 

retrocessos e enquanto Lula estiver preso. Sua condenação, motivada por interesses políticos de 

impedi-lo de concorrer às eleições presidenciais, foi uma afronta à justiça e um atentado à 

democracia. A CUT não medirá esforços na campanha para libertá-lo.   

57. O resultado das eleições deixou evidente a mudança na correlação de forças entre as classes sociais. 

A classe dominante (composta por cerca de 40 mil famílias que se beneficiam da financeirização do 

capital, além de controlar o processo produtivo) aproveitou-se do descontentamento popular 

manifestado em 2013 para romper o pacto de não-agressão proposto pelo PT de Lula em 2002 

(renúncia às Reformas estruturantes – agrária, fiscal, urbana e política – e à auditoria da dívida 

pública). Desde então ela recorre à agressividade para eliminar – ou ao menos afastar do campo 

político – os grupos por meio dos quais as classes trabalhadoras e setores subalternos se expressam 

ou se organizam (como o PT, o PSOL e outros Partidos de oposição, Movimentos como MST, 

MTST, indígenas, negros, mulheres, LGBT e outros), ou que as apoiam (como setores de Igrejas, 

universidades, intelectualidade etc). Talvez caiba o rótulo de fascista a essa proposta por não ceder 

espaço à luta de classes dentro da institucionalidade democrática, e sim visar a eliminação das 

classes trabalhadoras enquanto atores da política nacional. 

58. Nos últimos 35 anos, a classe trabalhadora representada pela CUT, CNTE, FETEMS e SIMTEDs 

tem resistido à retirada de direitos e lutado para construir uma sociedade mais justa, com 

valorização do trabalho, igualdade de oportunidades e respeito aos direitos fundamentais da 

cidadania.  Nossa luta continua, mas num cenário mais complexo e desafiador. Crescem no mundo 

e no Brasil as forças de direita e de extrema direita, contrárias a este projeto.  

 

59. Resistência: resistir à reforma de previdência, à prisão do Lula, aos ataques a Territórios indígenas 

e quilombolas e assentamentos de trabalhadores rurais, à política de privatizações, à redução da 

maioridade penal, ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado, à escola sem partido, aos ataques a 

defensores e defensoras dos Direitos Humanos, à comunidade LGBT, ao armamento da população 

e tantas outras agressões aos Direitos de Cidadania. A sabedoria reside em lidar com tantas frentes, 

reunir forças e fazer um trabalho bem articulado e formativo. Essa sabedoria é importantíssima nos 

dias de hoje. Para isso, há que restaurar as forças.   

60. Voltar às bases e dedicar-se ao trabalho direto, pessoal, para fazer conscientização e organização. 

Bases são os grupos de solidariedade pessoal (família, vizinhança, igreja, de amizade, de trabalho, 

associação por afinidade e outros) onde as relações pessoais se revestem de laços afetivos (base não 

significa grupos populares). Voltar a atenção, agora, para aqueles grupos onde se é bem recebido ou 

recebida. Trata-se de ir a essas bases para retomar o trabalho de educação política, isto é, de 

conscientização e de organização, sabendo que ele exige capacitação e que leva tempo. 
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61. Esses desafios colocam-se atualmente no centro da luta de classes no Brasil. Devem ser debatidos 

pelo movimento sindical da educação. Em defesa dessa agenda, a classe trabalhadora deve se 

colocar em movimento a partir do local de trabalho, ocupando praças e avenidas, construindo 

alianças com os movimentos sociais, envolvendo a sociedade, pressionando os patrões, o congresso 

nacional, o poder judiciário e o governo.  

 

62. Nossa luta pela democracia passa defesa dos direitos e pela demanda por justiça: Nenhum direito a 

menos! Não à reforma da previdência! Lula livre! 

 

Espinheira 

Duduca e Dalvan 

 

Eta, espinheira danada 

Que o pobre atravessa pra sobreviver 

Vive com a carga nas costas 

E as dores que sente não pode dizer 

Sonha com as belas promessas 

Da gente importante que tem ao redor 

Quando entrar o fulano 

Sair o ciclano será bem melhor 

Mas entra ano e sai ano 

E o tal de fulano ainda é pior 

Esse é meu cotidiano 

Mas eu não me dano pois Deus é maior 

 

O mundo não acaba aqui 

O mundo ainda está de pé 

Enquanto Deus me der a vida 

Levarei comigo esperança e fé 

Mas o mundo não acaba aqui 

O mundo ainda está de pé 

Enquanto Deus me der a vida 

Levarei comigo esperança e fé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.letras.mus.br/duduca-e-dalvan/
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3 – Conjuntura Estadual 
 

 

1. Compreender os fatos e acontecimentos ao nosso redor é fundamental para entendermos as relações 

sociais, a política, a economia, o sindicalismo, os movimentos e outros aspectos da nossa realidade. 

Esta breve análise da conjuntura estadual tem a finalidade de subsidiar os debates e as deliberações 

do nosso 27º. Congresso Estadual da FETEMS. 

 

2. Iniciamos com um perfil histórico, econômico e social de Mato Grosso do Sul. O MS é um dos 

Estados mais novos da Federação, desmembrado do Mato Grosso em 11 de outubro de 1977, 

através da lei complementar nº 31, no governo do Presidente Ernesto Geisel. O Estado faz fronteira 

com os Estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e com os países, Paraguai 

e Bolívia. Possui 79 municípios distribuídos em uma área de 358.158,7 km2 e conta com uma 

população de 2.494.745 habitantes (IBGE, 2010), sendo a população urbana de 85,64 e rural de 

14,36%. A população estimada em 2018 é de 2.748.023758 habitantes (IBGE 2018). 

 

3. Gráfico nº. 1 - Mato Grosso do Sul, 2010 - Distribuição da população por sexo e idade.  

 

 
    Fonte: População 2010/IBGE. 

 

4. O Censo de 2010, mostrou que a maior parte da população está concentrada na população em idade 

escolar (43,5%), sendo, de 0 a 4 anos, 7,8%; de 5 a 9 anos, 8,5%; de 10 a 14 anos, 9,1%; de 15 a 19 

anos, 9,3%; de 20 a 24 anos, 8,8% e, acima de 25 anos, são 56,5%.  
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5. O Estado é composto por uma rica diversidade de origens e culturas, que inclui pessoas de 

diferentes nacionalidades, especialmente dos países vizinhos, Paraguai e Bolívia e migrantes de 

todas as regiões do País, populações do campo, inclusive, muitos assentados e acampados da 

reforma agrária, comunidades indígenas, de onde se destaca que, no estado, está concentrada a 

segunda maior população indígena do País, com 77.025 pessoas (IBGE 2010), distribuídas em nove 

etnias: Atikum, Guarani/Kaiowá, Guarani/Ñandeva, Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinawa, Ofaié e 

Terena (PEE/MS, 2014, p. 9), populações remanescentes de quilombos, tais como, a Comunidade 

Tia Eva, Furnas do Dionísio, Furnas da Boa Sorte, Quilombo Buritis, dentre outros e os povos das 

águas, que são as populações ribeirinhas e pantaneiras. 

 

6. Mesmo sendo dividido em 1977, o governo foi instalado definitivamente em primeiro de janeiro de 

1979, com a posse do primeiro governador, Harry Amorim Costa, da Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), indicado pelo presidente da República. Seu mandato vai até 12 de junho do mesmo ano, 

quando foi exonerado pelo presidente João Batista Figueiredo (1979-1985) e, em seu lugar foi 

designado governador Marcelo Miranda Soares, do Partido Democrático Social (PDS), à época 

prefeito da Capital Campo Grande. Marcelo Miranda Soares, foi destituído em 30 de outubro de 

1980 e assumiu Pedro Pedrossian (PDS), que governou até 1983. Em 1982, aconteceu a primeira 

eleição e foi eleito governador Wilson Barbosa Martins, pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB). Na sequência, elegeram-se governadores, novamente Marcelo Miranda Soares, 

pelo PMDB, (1987-1990); Pedro Pedrossian, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB (1991-1994) e, 

Wilson Barbosa Martins (1995-1998), do PMDB. 

 

7. Se percebe que, nos primeiros vinte anos, após a divisão, Mato Grosso do Sul, viveu um sistema 

revezamento entre famílias tradicionais da política local, basicamente os Miranda, Predrossian e 

Barbosa Martins, no governo estadual. Em 1998, há uma ruptura com este modelo com a eleição do 

sindicalista do setor bancário, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Nos últimos vinte 

anos, o Estado foi governado duas gestões por Zeca do PT, do Partido dos Trabalhadores (PT), nos 

períodos de 1998-2001 e 2002-2005; duas gestões de André Pucinelli (PMDB) nos períodos de 

2006-2009 e 2010-2014 e, mais duas gestões de Reinado Azambuja, do Partido da Social 

Democracia do Brasil (PSDB), de 2014-2018 e a atual gestão de 2018-2022.  

 

8. Do ponto de vista econômico, Mato Grosso do Sul, tem uma economia baseada, principalmente no 

agronegócio e no latifúndio (Tabela nº. 13), com imensas pastagens e monoculturas que produzem 

basicamente para exportação: boi, soja, milho, cana-de-açúcar, mais recentemente, eucaliptos para 

produção de celulose. A produção industrial vem se expandindo, mas ainda, é pouco expressiva. 

Mato Grosso do Sul é um Estado altamente concentrador de terras e renda.  

 

9. Mato Grosso do Sul é o 5º maior produtor de grãos do País, ocupando a 4ª posição na produção de 

milho e 3ª no abate de gado. Produz 5,3 milhões de toneladas de celulose ao ano em uma área de 

1,056 milhão de hectares de florestas plantadas (eucaliptos), 615 mil hectares de cana-de-açúcar e 

18 milhões de hectares de pastagens (MATO GROSSO DO SUL, 2017).  
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10. O agronegócio é a principal fonte da economia, apesar de não ser percentualmente. Segundo dados 

da Federação de Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul, FIEMS, o setor de agropecuária 

representa 15,8% do PIB, enquanto a indústria representa 16,7% e o setor de serviços 67,5%. 

Portanto, o setor de serviços é o maior setor, mas não, economicamente. 

 

11. Com relação ao PIB per capita estadual, no mesmo período, passou de pouco mais de sete mil reais 

para mais de 34 mil, enquanto o PIB per capita nacional, passou de pouco mais de oito mil para 

trinta mil. Pelos dados analisados, se percebe que o PIB Per Capita estadual cresceu muito mais que 

o nacional e ocupou no ano de 2016, o 8º. lugar no ranking nacional.  

 

12. A série histórica do PIB de Mato Grosso do Sul (Gráfico nº. 2), mostra crescimento relativamente 

estável no período de 2003 até 2008; queda brusca no ano de 2009, para - 0,1%; crescimento 

acentuado em 2010; queda em 2011; recuperação em 2013 e 2014 e, desde, então, queda acentuada. 

Em comparação com o Brasil, o Estado cresceu muito menos. No acumulado, o Brasil somou ao 

longo do período 48,2% e o Estado, 39,2%, portanto, um crescimento em torno de 10% menor que 

o nacional. No período mais recente, se percebe queda geral no PIB, tanto nacional, quanto 

estadual.  

 

13. Gráfico nº. 2 - Volume e variação do Produto Interno Bruto do Brasil, entre 2003 a 2016. 

 

 
Fonte: IBGE. Elaboração Própria e Relatório Produto Interno Bruto Estadual 2010 – 2016 (MATO GROSSO DO SUL, 

2017). Elaboração própria. 
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14. Ao se analisar e comparar os dados referentes ao PIB geral e per capita estadual e dos municípios, é 

perceptível grande disparidade e desigualdade entre os municípios, conforme se pode conferir nas 

tabelas abaixo.  

 

15. Tabela nº. 1 - MS - Os 10 maiores PIB por município, MS, 2015. 

 

 

 

10 maiores PIB por municípios - MS 2015 (bilhões) 

Ranking Municípios 
Valor PIB 

Total 

População 

(IBGE/2018) 

1º Campo Grande 24.257.415 885.771 

2º Três Lagoas 7.860.658 119.465 

3º Dourados 7.284.223 220.965 

4º Corumbá 2.733.152 110.086 

5º Ponta Porã 2.254.980 91.062 

6º Maracaju 2.054.936 45.932 

7º Rio Brilhante 1.682.083 36.830 

8º Selvíria 1.590.081 6.515 

9º Nova Andradina 1.567.444 53.517 

10º Chapadão do Sul 1.508.722 24.559 
Fonte: IBGE/2015. Elaboração própria. 

 

16. Somente seis dos 79 municípios possuem PIB acima de dois bilhões/ano, com destaque para a 

capital, com o maior PIB estadual, superior a 24 bilhões. Chama a atenção, que nem sempre os 

maiores municípios são os municípios com maior PIB, por exemplo, o município de Selvíria é 

pequeno, com pouco mais de seis mil habitantes e tem um PIB equivalente ao município de Rio 

Brilhante, que tem população de mais de trinta e seis mil habitantes.  

 

17. Com relação ao PIB per capita, no ano de 2015, tabela abaixo, o estadual era no valor de R$31.337, 

valor relativamente alto e acima do nacional de R$28.870. Mas, com grandes desigualdades entre 

os seus municípios. Enquanto o município de Selvíria tem o maior do Estado, no valor de 

R$246.333, o município de Japorã, tem o menor valor, de apenas R$9.603, ou seja, uma 

desigualdade econômica muito grande entre os municípios. A renda medida em PIB por pessoa do 

município de Selvíria é mais de vinte e cinco vezes maior que a do município de Japorã.  

 

18. Tabela nº. 2 - MS - Os 5 maiores e os 5 menores PIB Per Capita por município, 2015.  

 

5 maiores e 5 menores PIB Per Capita por município - MS 2015. 

Ranking Município 
Valor Per Capita 

População 

(IBGE/2018) 

1º Selvíria 246.333,22 6.515 

2º Paraíso das Águas 85.538,28 5.445 

3º Três Lagoas 69.184,36 119.465 
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4º Chapadão do Sul 66.698,60 24.559 

5º Costa Rica 66.349,68 20.496 

25º Mato Grosso do Sul 31.337,22 - 

75º Anastácio 15.929,77 25.128 

76º Ladário 12.824,23 22.968 

77º Coronel Sapucaia 11.957,96 15.152 

78º Paranhos 10.768,87 14.048 

79º Japorã 9.603,96 8.975 
Fonte: IBGE/2015. Elaboração própria. 

 

19. Mercado de Trabalho e Dados Sociais  

 

20. Os dados sobre o rendimento médio da população economicamente ativa, evidenciam um Estado 

rico de população pobre. Mesmo sendo dados um tanto antigos (2014), as condições econômicas do 

Estado não se alteraram a ponto de fazer diferença significativa, áleas, do ponto de vista dos dados, 

as condições pioraram. Um Estado onde 54,35% da população economicamente ativa recebe até 

dois salários mínimos, somente 2,42% recebem acima de dez salários mínimos e tem 35,4% das 

mulheres como chefes de família, tem uma população pobre.  

 

21. Tabela nº. 2 - MS - Pessoas de 10 anos ou mais, economicamente ativa na semana de referência, 

segundo rendimento médio mensal - Salário Mínimo, 2014. 

 

Rendimento Médio Mensal da PEA (2014) 

Salários Mínimos Percentual 

Até 1 (um) salário mínimo 17,6% 

De 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos 36,75% 

De 2 (dois) a 3 (três) salários mínimos 18,12% 

De 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos 18,12% 

De 5 (cinco) a 10 (dez) salários mínimos 7,28% 

De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos 1,7% 

Mais de 20 (vinte) salários mínimos 0,72% 

Sem rendimentos 6,41% 

Rendimento médio das pessoas com 16 anos ou mais ocupadas: R$1.374,31. 

Rendimento médio - Homens R$1.562,86 

Rendimento médio - Mulheres R$1.096,28 

Rendimento médio - Homens Brancos R$1.729,78 

Homens Rendimento médio - Negros R$1.024,41 

Pessoas sem Rendimento com 16 anos ou mais 22% 

Relação entre o rendimento dos homens e das mulheres. 65,8%. 

Rendimento médio dos trabalhadores (as) com carteira assinada. R$1.063,98 

Rendimento médio dos trabalhadores (as) sem carteira assinada. R$683,52 

Rendimento médio dos trabalhadores (as) Estatutários (Servidores 

Públicos). 

R$2.338,54 
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Rendimento médio dos trabalhadores (as) por conta própria. R$1.496,13 

Mulheres chefes de família 35,4%. 

Crianças e Jovens de 14 ou 15 anos que trabalham 13,6%. 

Crianças e Jovens de 16 ou 17 anos e trabalham 32%%. 

Domicílios com água 99,8% 

Domicílios com esgoto 38,5% 

Domicílios com coleta de lixo direta 89,2% 

Domicílios com energia elétrica 100% 

Domicílios com telefone 96,2% 

Domicílios com fogão 99,1% 

Domicílios com geladeira 98,6% 

Domicílios com máquina de lavar 60,9% 

Domicílios com televisão 95,5% 

Domicílios com microcomputador 45,9% 

Domicílios com acesso à internet 42,8% 
Fonte: Perfil Estatístico de Mato Grosso do Sul – Dados de 2014 e 2016. Elaboração Própria. 

 

22. A desigualdade social, com a concentração de riqueza nas mãos de poucos e a pobreza e a vida 

difícil da maioria esmagadora do povo pobre é a marca da sociedade capitalista em que vivemos e, 

com o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo seu perfil econômico e social, percebe-se que não é 

diferente.   

 

23. Eleições 2014 e 2018 

 

24. Do ponto de vista dos direitos da classe trabalhadora, o cenário dos últimos anos, é de ataques aos 

direitos dos trabalhadores em nível nacional e estadual. A maioria da população votou e escolheu os 

projetos para o País e para o Estado que defendem a redução de direitos e de políticas públicas e 

sociais. Na mesma linha, a maioria dos parlamentares e senadores eleitos com o voto dos 

trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Mato Grosso do Sul, tem seguido a “cartilha neoliberal” 

e votado para retirar direitos, como veremos a seguir.   

 

25. Tabela nº. 3 - Presidente, 2014 e 2018. 

 

Ano  Candidatos Partidos Votos 

2014 Aécio Neves PSDB 56,35% 

Dilma Rousseff PT 43,65% 

2018 Jair Bolsonaro PSL 46,03% 

Fernando Haddad PT 29,28% 
    Fonte: TRE/MS 

 

26. Tabela nº. 4 - Governador, 2014 e 2018. 

 

Ano  Candidatos Partidos Votos 

2014 Reinaldo Azambuja PSDB 55,34% 
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Delcídio do Amaral PT 44,66% 

2018 Reinaldo Azambuja PSDB 44,61% 

Juiz Odilon PDT 31,62% 
    Fonte: TRE/MS 

 

27. Tabela nº. 5 - Senadores (as), 2014 e 2018. 

 

Ano  Eleitos/Reeleitos (as) Partidos Votos 

2014 Delcídio do Amaral (foi caçado). 

Pedro Chaves (PSC - assumiu no lugar de Delcídio) 

PT 34,9% 

Simone Tebet MDB 52,61% 

Waldemir Moka MDB 23% 

2018 Nelsinho Trad PTB 18,37% 

Soraya Thronicke PSL 16,19% 

Simone Tebet MDB 52,61% 
    Fonte: TRE/MS 

 

28. No ano de 2010, foram eleitos dois senadores, Delcídio do Amaral, que foi caçado e em seu lugar 

assumiu Pedro Chaves dos Santos e Waldemir Moka. Em 2014, foi eleita Simone Tebet. No 

período de 2010 a 2014, estes foram os três senadores de Mato Grosso do Sul, que votaram a favor 

do Impeachment da Presidenta Dilma e votaram favoráveis à EC nº. 95/2016, que congelou por 20 

anos os orçamentos públicos, à Lei das Terceirizações, à Reforma Trabalhista, Reforma do Ensino 

Médio (inclusive, o Senador Pedro Chaves, foi o relator) à entrega do Pré-Sal às multinacionais e 

nos demais projetos apresentados por Michel Temer que tiraram direitos dos trabalhadores.   

 

29. Todos os Senadores (as) da atual gestão já se manifestaram a favor da Reforma da Previdência 

(PEC 06/2018) proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. 

 

30. Tabela nº. 6 - Deputados (as) Federais, 2014 e 2018. 

 

Ano  Eleitos/Reeleitos (as) Partidos Votos 

2014 

 

Carlos Marun (se afastou para assessorar Michel Temer) MDB 7,19% 

Elizeu Dionísio (assumiu no lugar de Márcio Monteiro) Solidariedade 3,06% 

Fábio Trad (assumiu no lugar de Marun) PSD 5,29% 

Geraldo Resende MDB 6,86% 

Luiz Henrique Mandetta DEM 4,49% 

Marcio Monteiro (se afastou para ser Secretário) PSDB 4,42% 

Tereza Cristina PSB 5,89% 

Vander Loubet PT 5,44% 

Zeca do PT PT 12,57 

2018 

 

Dagoberto Nogueira PDT 4,29% 

Beto Pereira PSDB 6,49% 

Bia Cavassa (assumiu no lugar de Tereza Cristina) PSDB 1,44% 

Dagoberto Nogueira (reeleito) PDT 3,24% 

http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=1511&codigoCargo=06&estado=ms
http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=2555&codigoCargo=06&estado=ms
http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=4545&codigoCargo=06&estado=ms
http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=4040&codigoCargo=06&estado=ms
http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=1331&codigoCargo=06&estado=ms
http://eleicoes.uol.com.br/2014/candidatos/busca-placar.htm?numeroUrna=1234&codigoCargo=06&estado=ms
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Dr. Luiz Ovando PSL 4,06% 

Fabio Trad (reeleito) PSD 7,21% 

Tereza Cristina (reeleita, se afastou para ser Ministra) DEM 6,05% 

Tio Trutis PSL 4,54% 

Vander Loubet (reeleito) PT 4,51% 
    Fonte: TRE/MS 

 

31. O período de 2014 a 2018, no governo de Michel Termer, foi muito perverso para a classe 

trabalhadora. Confira como votaram os Deputados Federais nas principais mudanças que retiram 

direitos dos trabalhadores (as). 

 

32. Tabela nº. 7 – Como votaram os Deputados (as) Federais em relação ao Impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff e com relação à retirada de direitos dos trabalhadores.  

 

Deputado (a) – Partido Impeachment Emenda 

Const. 95 

Lei da 

Terceirização 

Reforma 

Trabalhista 

Carlos Marun – MDB Sim Sim Sim Sim 

Dagoberto Nogueira –  PDT Não Não Não Não 

Eliseu Dionízio – PSDB Sim Sim Sim Sim 

Geraldo Resende – PSDB Sim Sim Sim Sim 

Mandetta – DEM Sim Sim Não Sim 

Tereza Cristina – PSB Sim Sim Sim Sim 

Vander Loubet – PT Não Não Não Não 

Zeca do PT – PT Não Não Não Não 
    Fonte: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias 

 

33. Na atual gestão, dos oito Deputados Federais de Mato Grosso do Sul, seis votaram a favor da 

Reforma da Previdência, aprovada em segundo turno no dia 10 de julho passado, com 379 a favor e 

131 votos contrários e três deputados estavam ausentes. Dagoberto Nogueira (PDT) e Vander 

Loubert (PT) foram os únicos deputados a votarem contra a reforma. Beto Pereira (PSDB), Dr. Luiz 

Ovando (PSL), Fábio Trad (PSD), Loester Trutis (PSL), Rose Modesto (PSDB) e Tereza Cristina 

(DEM) foram os parlamentares que votaram a favor, retirando o sagrado direito à aposentadoria dos 

trabalhadores sul-mato-grossenses e brasileiros (as). 

 

34. Deputados Estaduais, 2014-2018. 

 

35. Na gestão de 2014-2018, foi votada a Reforma da Previdência estadual, que aumentou de 11% para 

14% a contribuição da previdência dos servidores (as) que recebem acima do teto do INSS (hoje, 

R$ 5.846,00). E unificou os dois fundos previdenciários existentes, um dos servidores antigos 

(deficitário, segundo o governo) e um criado a partir de 2012, para os novos servidores, com um 

saldo de mais de R$400 milhões à época. Dos 24 deputados estaduais, 20 votaram favoráveis. 

Votos favoráveis: Beto Pereira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Rinaldo 

Modesto (PSDB), Enelvo Feline (PSDB), Antonieta Amorim (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB), 

Márcio Fernandes (PMDB), Renato Câmara (PMDB), Herculano Borges (SD), Paulo Corrêa (PR), 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias
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George Takimoto (PDT) e Zé Teixeira (DEM). Votos contrários: Coronel David (PSC), Paulo 

Siufi (PMDB), Lídio Lopes (PEN), Pedro Kemp (PT), Cabo Almi (PT), João Grandão (PT) e 

Amarildo Cruz (PT). Ausentes: Felipe Orro (PSDB), Maurício Picarelli (PMDB) e Grazielle 

Machado (PR). Júnior Mocchi (PMDB), estava como presidente da Assembleia e não votou.  

 

36. Tabela nº. 8 - Deputados Estaduais, mandato de 2018-2022. 

 

Eleitos/Reeleitos Partidos Votos 

Antonio Vaz PRB 1,26% 

Barbosinha DEM 2,14% 

Cabo Almi PT 1,65% 

Capitão Contar PSL 6,11% 

Coronel David PSL 3,58% 

Eduardo Rocha MDB 1,74% 

Evander Vendramini PP 0,98% 

Felipe Orro PSDB 2,16% 

Gerson Claro PP 1,28% 

Herculano Borges Solidariedade 1,38% 

Jamilson Name PDT 2,64% 

Joao Henrique PR 0,86% 

Lidio Lopes Patriota 2,17% 

Londres Machado PSD 1,62% 

Lucas de Lima Solidariedade 0,97% 

Marçal Filho PSDB 1,98% 

Marcio Fernandes MDB 1,82% 

Neno Razuk PTB 1,52% 

Onevan de Matos PSDB 2,40% 

Paulo Corrêa PSDB 2,16% 

Pedro Kemp PT 1,63% 

Professor Rinaldo PSDB 1,92% 

Renato Câmara MDB 2,59% 

Zé Teixeira DEM 2,40% 
    Fonte: TRE/MS 

 

37. Na eleição de 2018, Mato Grosso do Sul, é o único estado do Brasil, que não elegeu nenhuma 

mulher para Deputada Estadual, a Assembleia Legislativa de MS é composta por 24 homens. A 

gestão atual, se iniciou com embates para retirar direitos. No embate, com relação ao projeto do 

governo Azambuja de “Reajuste Zero” dos servidores estaduais, incluindo os administrativos da 

educação, a ampla maioria votou favorável. Votaram contrários ao projeto do governo: Pedro 

Kemp e Cabo Almi (PT), Capitão Contar (PSL), e... (não lembrei quem mais....) 

 

38. Com relação à redução dos salários dos professores convocados, 8 Deputados votaram contrários: 

Pedro Kemp (PT), Capitão Contar (PSL), Antonio Vaz (PRB), Gerson Claro (PP), Lucas de Lima 

(Solidariedade), Marçal Filho (PSDB), Onevan de Matos (PSDB) e Professor Rinaldo (PSDB). O 
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presidente da casa, Paulo Correa não votou e o Cabo Almi (PT), perdeu a votação. Os demais, 

votaram favoráveis.  

 

39. Como percebemos, os desafios são grandes, mas a FETEMS junto com os SIMTEDs continuará na 

luta em defesa dos interesses da categoria, cumprindo seu papel de fiscalizar os atos 

governamentais, exigir ética na condução do patrimônio público, defender os interesses gerais dos 

(as) trabalhadores (as), informar e denunciar acordos e tratados que prejudicam a classe 

trabalhadora, mobilizar o conjunto dos (as) trabalhadores (as) em defesa da liberdade e autonomia 

sindical.  

 

40. Neste cenário, a FETEMS, historicamente sempre contribuiu para a mudança da história da 

sociedade sul-mato-grossense e brasileira. Estabelecemos no Estado uma nova forma de fazer 

sindicalismo: combativo, autônomo, independente, de massa. Assim, se constituiu na maior e mais 

organizada entidade sindical do Estado e uma das mais importantes do país. Produziu lideranças 

sindicais e político-partidárias que fizeram a diferença no mundo do trabalho, nos parlamentos, 

poderes executivos, nas esferas municipais, estaduais e federais e ainda interferiu nas instâncias 

judiciárias, na defesa dos direitos dos trabalhadores (as). Faz parte da própria natureza da FETEMS 

o trabalho permanente e duradouro de organizar e mobilizar a categoria, visando sua valorização e 

conquista de direitos. 

 

41. Assim, o nosso objetivo, como sempre, não poderia ser diferente: lutar para unificar os 

trabalhadores (as), porque, com certeza, os próximos anos exigirão da FETEMS, dos SIMTEDs, da 

CUT e dos movimentos sociais cada vez maior capacidade de mobilização, organização e luta. 

 

Nossos inimigos dizem 

 

Nossos inimigos dizem: A luta terminou. 

Mas nós dizemos: ela começou. 

Nossos inimigos dizem: A verdade está liquidada. 

Mas nós dizemos: Nós a sabemos ainda. 

Nossos inimigos dizem: Mesmo que ainda se conheça a verdade. 

Ela não pode mais ser divulgada. 

Mas nós a divulgamos. 

 

É a véspera da batalha. 

É a preparação de nossos quadros. 

É o estudo do plano de luta. 

É o dia antes da queda 

De nossos inimigos. 

 

 

Bertolt Brecht 

(1898-1956) 
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4 – Política Educacional 
 

Olhar sobre a Educação nos últimos 30 anos. 
 

1. O processo de transição democrática pelo qual passou o Brasil na década de oitenta e o contexto 

econômico, social e político das décadas seguintes firmaram marcos significativos para a garantia 

do direito à educação e representam a síntese da reorganização da democracia brasileira, que elegeu 

a equidade e o respeito aos direitos individuais, coletivos e sociais como bases fundamentais e, as 

políticas públicas, como instrumentos formais, para a garantia de direitos à sociedade brasileira, 

perceptível nas políticas e legislações do período, a seguir: 

a. Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

b. Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD), Lei nº 9394/1996.  

c. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), Lei nº 

9424/1996.  

d. Plano Nacional de Educação (PNE), 2001-2011, Lei nº 10.172/2001. 

e. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Lei nº 11.494/2007. 

f. Emenda Constitucional nº. 53/2006 (EC nº 53/06). 

g. Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), Lei nº 11.738/2008. 

h. Emenda Constitucional nº. 59/2009 (EC nº 59/09). 

i. Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-2024, Lei nº. 13.005/2014.  

j. Emenda Constitucional nº. 95/2016, (EC nº 95/16). 

 

2. Como se percebe, a evolução das políticas educacionais e sociais dos últimos trinta anos, favoráveis 

à expansão da educação criaram expectativas, também, otimistas nos estudiosos (as), educadores 

(as), estudantes, entidades, movimentos e sociedade em geral de que a educação continuaria 

avançando sempre a níveis cada vez mais elevados de universalização e qualidade, até a aprovação 

no ano de 2016, da Emenda Constitucional nº.95, conhecida como “EC do teto de gastos”, que 

conduz as políticas públicas brasileiras para um novo patamar: o da redução de investimentos. 

 

3. A educação não ficou imune ao processo restritivo de mudanças, pelo contrário, por ser a maior 

política pública nacional, talvez seja a atingida mais duramente, tanto em razão do corte em 

programas, projetos e ações educacionais e do ajuste fiscal que reduz os investimentos, quanto, da 

mudança na concepção de uma educação pública e democrática para uma educação privatista e 

conservadora. A privatização, a mercantilização e a precarização da educação são muito 

evidenciadas na ampliação das Organizações Sociais (OSs), na militarização na Educação, na 

Reforma do Ensino Médio e no “estrangulamento” de políticas educacionais.  

 

4. Uma das principais medidas, a reforma do ensino médio, Lei 13.415/17 é um enorme retrocesso 

para a educação básica, especialmente para a etapa do ensino médio que atende, sobretudo, jovens 

dos 15 (quinze) aos 17 (dezessete) anos de idade. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), inclusive, trata da matéria, como “antirreforma do ensino médio” e aponta 
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inúmeros problemas, tais como, o Governo Temer desconsiderou o debate anterior sobre a 

necessidade de uma reforma para melhorar e ampliar o atendimento do ensino médio e fez a 

reforma por meio de Medida Provisória (MP) e em seguida o Congressos aprovou a lei sem 

dialogar com os profissionais, com as entidades e com a sociedade. Afirma, que reforma é um 

modelo excludente que reduz o direito à educação e o acesso ao conhecimento, uma vez que define 

como disciplinas obrigatórias somente o português e a matemática; permite as tais “parcerias 

público-privadas”, convênios e organizações sociais na oferta do ensino médio com a evidente 

decisão de privatização; possibilita a grande parte da formação à distância (EAD), feita por 

instituições privadas; cria os chamados “Itinerários Formativos” onde o estudante vai “escolher 

qual o itinerário” que lhe interessa e, realidade isso não acontecerá, uma vez que, na maioria dos 

municípios do Brasil existe somente uma escola; desprofissionaliza e flexibiliza o papel do 

professor permitindo o “notório saber”, além de outros problemas. 

 

5. Com relação ao financiamento da educação, além da Emenda Constitucional nº.95, a DRU – 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) que permite ao governo usar 30% de todos os tributos 

federais para finalidades diversas e a Lei Ordinária 13.365/2016, que altera a destinação dos 

Royalties do Pré-Sal para educação (Projeto de autoria do Senador José Serra) tem grande impacto 

no financiamento da educação. 

 

6. Política Educacional no atual governo de Jair Bolsonaro 

 

7. O governo Bolsonaro não tem um programa concreto para a educação. Entretanto, a sua ação na 

educação é sintetizada na fala de apresentação de alguns pontos chamados de “Um Roteiro para o 

MEC”, proposto pelo primeiro Ministro, Ricardo Velez Rodriguez, que disse:  

 

8. “Enxergo, para o MEC, uma tarefa essencial: recolocar o sistema de ensino básico e fundamental a 

serviço das pessoas e não como opção burocrática sobranceira aos interesses dos cidadãos, para 

perpetuar uma casta que se enquistou no poder e que pretendia fazer, das Instituições Republicanas, 

instrumentos para a sua hegemonia política. Ora, essa tarefa de refundação passa por um passo 

muito simples: enquadrar o MEC no contexto da valorização da educação para a vida e a cidadania 

a partir dos municípios, que é onde os cidadãos realmente vivem. Acontece que a proliferação de 

leis e regulamentos sufocou, nas últimas décadas, a vida cidadã, tornando os brasileiros reféns de 

um sistema de ensino alheio às suas vidas e afinado com a tentativa de impor, à sociedade, uma 

doutrinação de índole cientificista e enquistada na ideologia marxista, travestida de “revolução 

cultural gramsciana”, com toda a sorte de invenções deletérias em matéria pedagógica como a 

educação de gênero, a dialética do “nós contra eles” e uma reescrita da história em função dos 

interesses dos denominados “intelectuais orgânicos”, destinada a desmontar os valores tradicionais 

da nossa sociedade, no que tange à preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em 

soma, do patriotismo”. 

 

9. O governo já está no segundo Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, demitido em 8 de 

abril e Abraham Weintraub, atualmente. Sem propostas para lidar com os problemas da educação 

do país, acontece uma disputa na composição do Ministério da Educação, entre grupo ligado à 

Olavo de Carvalho (guru do presidente) e grupo ligado aos militares. Até o momento o que vemos 



Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

37 

 

 

são tentativas de medidas antidemocrática que atacam os diretos dos trabalhadores e dos 

profissionais da educação. 

 

10. O Governo trouxe o debate do Projeto Escola Sem Partido que visa amordaçar os professores e 

legitimar a censura no contexto educacional. Projeto que em Mato Grosso do Sul conseguimos 

barrar após diversas ações da categoria e da sociedade organizada. 

 

11. A equipe governamental propôs e o presidente decretou a Educação Domiciliar (conhecido como “ 

homeschooling"), tal proposta não foi uma proposta do Ministério da Educação (MEC), o tema 

ficou a cargo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Sendo apresentado pela 

ministra Damares Alves que nem faz parte da educação escolar nesse país. 

 

12. Vale ressaltar que tal iniciativa já foi considerada inconstitucional, em setembro de 2018, a maioria 

dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram que a educação domiciliar exigiria a 

aprovação de uma lei que assegurasse a avaliação do aprendizado e da socialização das crianças. 

Tal iniciativa impede a criança de ter uma socialização com a sociedade, vivendo num mundo mais 

restrito e não ter acesso a outras formas de ver o mundo. Outras dizem respeito à proteção dos 

menores, já que a escola geralmente identifica violências praticadas dentro de casa contra as 

crianças. 

 

13. O governo aprovou um decreto sobre a Política Nacional de Alfabetização (PNA), DECRETO Nº 

9.765, DE 11 DE ABRIL DE 2019, chamada de “Alfabetização Acima de Tudo”. A política foi 

elaborada pela Secretaria de Alfabetização (Sealf) e era uma das prioridades para os primeiros 100 

dias do governo, mas a deliberação não detalhou se haverá um método único específico para 

alfabetizar os alunos na Educação Básica. 

 

14. O desmonte do Ministério da Educação com a extinção da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que tinha o nome de SECAD e que desempenhou 

um papel fundamental na Educação por mais de 14 anos. Os programas e ações da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) buscavam viabilizar o 

pleno acesso à escolarização e à participação de todos os estudantes, com redução das 

desigualdades educacionais, com equidade e respeito às diferenças. Assim, voltando-se para a 

formação inicial e continuada de profissionais da educação, o desenvolvimento de materiais 

didáticos e paradidáticos específicos, a promoção de melhoria da infraestrutura física e tecnológica 

para as escolas, a indução da oferta de ações de alfabetização e elevação da escolaridade de jovens 

e adultos, o acompanhamento da frequência escolar de estudantes em situação de vulnerabilidade 

social, além da articulação institucional para a implementação de diretrizes do Conselho Nacional 

de Educação referentes aos públicos e temáticas da Secretaria. 

 

15. Outra proposta do governo é a Militarização das Escola, na qual cria um Secretaria Especial, de 

acordo com o decreto 9.465 de 2 de janeiro, em seu artigo 16, foi criada a subsecretaria de fomento 

às escolas cívico-militares. Dentre os objetivos da nova subsecretaria consta “criar, gerenciar e 

coordenar programas nos campos didático-pedagógicos e de gestão educacional que considerem 

valores cívicos, de cidadania e capacitação profissional necessários aos jovens.” 
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16. No dia 03 de julho de 2019, o Congresso Nacional promulgou uma mudança na Constituição 

Federal para permitir o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares. A mudança vale para 

integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. Além 

das atividades nos quartéis, esses profissionais poderão acumular cargos nas funções de professor 

ou profissional da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Além disso, o militar 

interessado em ser professor ou profissional da saúde terá de ser aprovado em novo concurso 

público em uma dessas áreas. 

 

17. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) já divulgou um a nota 

informando da gravidade, pois é a abertura para a militarização das escolas e com isso o processo 

antidemocrático no contexto escolar. 

 

18. Cortes de verbas 

 

19. O governo do Bolsonaro mostrou mais uma vez que a educação não é uma prioridade do governo 

federal, pois no final do mês de abril, o Ministro da Educação Abraham Weintraub anunciou um 

corte de 30% nos investimentos das universidades federais do país, com a desculpa de beneficiar 

financeiramente a educação básica. 

 

20. Mas os cortes vão além do ensino superior: de acordo com os dados do Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento do Governo (Siop), o valor do congelamento nos investimentos em 

todas as etapas da educação já passa dos R$7 bilhões. Na educação básica o valor chega a R$ 914 

milhões. Esse corte inclui verbas para construção e manutenção de escolas e creches, capacitação 

de profissionais da educação, merenda escolares e transporte. Segundo o MEC, o bloqueio das 

verbas foi feito para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. 

 

21. Em julho de 2019, o Governo Federal, apresenta o Programa FUTURE-SE. O Programa busca o 

fortalecimento da autonomia financeira das universidades e institutos federais, por meio do fomento 

à captação de recursos próprios e da autorização para contratualização com uma Organização 

Social, ou seja, o governo federal entregando as responsabilidades às organizações sociais e a 

iniciativa privada. Uma educação com a visão mercadológica. 

 

22. O governo, além de não investir, também “esvaziou” ações voltadas para a educação básica, como 

programais de apoio a educação em tempo integral, construção de creches, alfabetização e ensino 

técnico. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo (Siop). 

 

23. Ensino integral: O Programa Dinheiro Direito nas Escolas (PDDE), que estimula a implementação 

do ensino integral nas escolas de ensino fundamental e médio não teve repasse do governo federal 

neste ano. Antes de Bolsonaro assumir, em 2018, os gastos com o PDDE somaram R$ 399,6 

milhões, investidos em 9.197 escolas. No ano anterior, foram transferidos R$ 401,6 milhões, que 

beneficiaram 34.194 unidades. O Plano Nacional de Educação estabeleceu meta de pelo menos 
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25% dos alunos em tempo integral até 2024. Em 2018, eram 15% dos estudantes nessa modalidade. 

Com os cortes, esse índice pode vir a cair, tornando mais difícil o cumprimento da meta. 

 

24. Até abril, o governo desembolsou R$ 10,3 bilhões para o programa Proinfância, que financia a 

construção de unidades municipais de creches para crianças até três anos, o equivalente a 13% do 

total executado no mesmo período de 2018, quando os gastos do programa chegavam a R$ 81,7 

bilhões. No ano todo, somaram R$ 415 bilhões investidos. Em 2017, os gastos totais foram de R$ 

381,9 bilhões. 

 

25. Segundo o ministério da Educação, foram 9.028 obras aprovadas pelo Proinfância, desde 2007. 

Destas, 4.981 ainda não foram finalizadas. Em 2018, 174 obras paradas foram retomadas. Com 

Bolsonaro, apenas 67. Novos convênios para a construção de creches, que no anterior foram 53, 

somam apenas três em 2019. 

 

26. Alfabetização 

 

27.  Dois programas voltados a erradicação do analfabetismo também foram congelados por Bolsonaro. 

O Brasil Alfabetizado, que concede bolsas a jovens e adultos e que no ano passado atendia a 114 

municípios, foi mantido em apenas uma cidade, ainda assim, por decisão judicial. Em 2017, foram 

atendidos 244 municípios. Já o Mais Alfabetização, incluído no PDDE e que em 2018 consumiu R$ 

183 milhões, não recebeu nenhum repasse neste ano. 

 

28. Criado durante o governo Dilma, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) teve redução de 58% no número de alunos entre 2018 e 2019. Até abril, os gastos foram 

de R$ 40,3 milhões, valor cerca de 10% menor que em igual período do ano anterior, quando foram 

desembolsados R$ 44,3 milhões. Em todo o ano de 2018, os investimentos com o Pronatec 

somaram R$ 253,1 milhões. 

 

29. Future-se 

 

30. Lançado como a grande inovação na educação superior pelo MEC em julho, o Future-se prevê a 

criação de um fundo privado para financiamento das universidades e institutos federais e a inserção 

de OSs (Organizações Sociais) na gestão dessas instituições, atuando na gestão administrativa e 

financeira e no processo pedagógico. O programa será de adesão voluntária e a decisão sobre a 

adesão ou não das instituições ao Future-se ficará a cargo dos conselhos universitários, órgãos 

máximos deliberativos das instituições. Mais de 40 universidades e institutos federais divulgaram 

manifestações com críticas e cinco delas, UFAM (Universidade Federal do Amazonas), UFRR 

(Universidade Federal de Roraima), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFMG 

(Universidade Federal de Minas Gerais) e Unifap (Universidade Federal do Amapá, já 

manifestaram que não irão aderir. 

 

31. Na verdade, o Future-se é a privatização do ensino superior, além de ferir a autonomia da academia 

em decisões internas e restringir o acesso a recursos financeiros.  
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32. Segundo o Reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Anísio Brasileiro, “Até o 

momento, o Future-se não mostra respostas aos desafios que temos, e tira o foco da assistência 

estudantil, da formação acadêmica de qualidade, da inclusão social de indígenas e quilombolas, das 

políticas de interiorização. O projeto tem uma vertente mais econômica, quando a universidade é 

muito mais do que isso”. 

 

33. Resultado: Após analisar as propostas e os documentos do MEC para a educação ser percebe que 

são muito vagos. Não existe um programa ou um planejamento nacional e a relação tem sido 

marcada pela falta de diálogo. O que existe são muitas falas e o combate ao que chamam de 

“ideologia nas escolas”, a Paulo Freire, ao ENEM e a todos os programas de bolsas de estudos ou 

programas sociais; não fala nada de valorização, só da formação de professores; não toca no PNE. 

Além disso, vem fazendo cortes de recursos e caminha para a privatização e a militarização da 

educação (já são 180 militarizadas no País); articula com as empresas de educação do setor privado; 

enfatiza a EAD desde o ensino fundamental; não fala como financiará a educação, mas, diz que a 

educação tem recurso suficiente que vai fazer mais com o mesmo; fala em cobrar mensalidade nas 

universidades e fala em dar autonomia para municípios, mas, não diz como.  

 

34. Além disso, somam-se as “besteiras” dos dois ministros e do presidente. As principais delas: Vélez 

havia pedido que escolas filmassem os alunos cantando o hino nacional, mas voltou atrás quando 

veio à tona que ele não tinha autorização para isso; ele também defendeu, revisar os livros didáticos 

para mudar a forma como eles retratam o golpe de 1964 e a ditadura militar; Weintraub, em uma 

ocasião, apareceu com um guarda-chuva para dizer que "choviam fake news"; Bolsonaro chamou 

os manifestantes de "idiotas úteis"; a polêmica em torno de método de alfabetização, com o anúncio 

de que o método fônico seria privilegiado em detrimento de outros - o que gerou crítica de 

especialistas, e, por ai vai. 

 

35. Novo Fundeb 

 

36. Um debate educacional importante para nós da Educação Básica é sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 

(2006-2020) é indispensável para garantir a qualidade em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, para universalizar o acesso ao ensino obrigatório de 4 a 17 anos e para investir na 

escolarização dos quase 80 milhões de adultos que não concluíram a educação básica. Também é 

necessária para assegurar a expansão do atendimento em creches e nos ensinos técnico-profissional 

e superior, para aumentar o acesso ao ensino básico integral, para valorizar os profissionais que se 

dedicam ao ofício de ensinar (professores e funcionários da educação), entre outras metas previstas 

no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Enfim, é fundamental para garantir equidade e 

qualidade ao atendimento escolar e valorização profissional.  

 

37. O FUNDEB corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica pública 

brasileira. Equivale a 2,3% do PIB. Em 2019, a previsão é de R$ 156,3 bilhões de reais (90% do 

total são recursos oriundos dos estados e municípios). A possibilidade de o FUNDEB não ser 

renovado acarretará sérios problemas para os estados e municípios, isso porque o FUNDEB opera 
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em todos os entes da federação, promovendo a equalização dos investimentos per capita no nível 

básico.  

 

38. Atualmente existem quatro PECs sobre o FUNDEB permanente em tramitação no Congresso 

Nacional, estando uma na Câmara Federal e três no Senado. A da Câmara encontra-se em estágio 

mais avançado, embora a Comissão Especial criada em 2015 para analisar a PEC ainda não tenha 

aprovado o substitutivo apresentado pela relatora Profª. Dorinha (DEM-TO). As do Senado 

(24/2017, 33/2019 e 65/2019) estão em início de tramitação, sendo que as duas primeiras se 

tornaram incongruentes diante dos avanços obtidos especialmente no texto da PEC 65/19 e 

parcialmente na PEC 15/15. 

 

39. O texto da PEC 65/2019, entre os que tramitam no Congresso para renovação do FUNDEB, é o que 

mais se aproxima dos anseios da comunidade educacional.  O texto propõe o aumento da 

complementação da União dos atuais 10% para 40% ao final de 10 anos, partindo do patamar de 

20% no primeiro ano de vigência do novo Fundo; incorpora novas receitas ao FUNDEB, sobretudo 

resultantes da exploração de petróleo e gás natural (e isso é imprescindível para elevar o patamar de 

financiamento público na educação em direção à consecução da meta 20 do PNE); assume 

compromissos essenciais para a melhoria da qualidade da educação e para a valorização de seus 

profissionais, como a instituição do CAQ e do CAQi e a regulamentação do piso salarial 

profissional nacional (meta 18 do PNE). Todavia, uma preocupação persiste! De nada adianta 

alocar mais recursos para a educação, se as novas receitas não forem efetivamente direcionadas 

para as redes públicas (educação básica e ensino superior). Por isso, é necessário o envolvimento 

dos trabalhadores (as) em educação, pressionando os governadores e os parlamentares sobre a 

necessidade de renovar e tornar o FUNDEB permanente. 

 

40.  Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024). 
 

41. Levantamento feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, dentre as 20 metas do PNE, 16 estão 

estagnadas e 4 tiveram cumprimento parcial, conforme se observa nos dados abaixo (meta por meta). 

 

42. Meta 1: Educação Infantil - Ter 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola até 

2016 e 50% das crianças com até três anos matriculadas em creches nos próximos dez anos. 

 

43. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

44. Em 2017, apenas 34,1% das crianças até 3 anos tiveram acesso à educação infantil. Para reverter o 

quadro, seria necessário investir o suficiente para garantir o acesso de mais 20% da população nessa 

faixa etária às vagas nas creches. 

 

45. Meta 2: Ensino Fundamental - Fazer com que todas as crianças de 6 a 14 anos estejam 

matriculadas no ensino fundamental até 2024. Além disso, garantir que, no mesmo prazo, pelo 

menos 95% delas concluam o fundamental até os 16 anos. 

 

46. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 
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47. Apesar de o ensino fundamental ser obrigatório desde 1971, nem todas as crianças brasileiras de 6 a 

14 anos têm acesso a esta etapa de ensino. Em 2018, 98% das crianças estavam matriculadas. De 

acordo com o estudo, os 2% restantes ainda representam muitas crianças sem acesso à educação e a 

evolução tem acontecido a passos lentos: em 2014, 97,2% das crianças estavam matriculadas. Em 

2015 eram 97,4%. Em 2016, não houve avanço e ainda tínhamos 97,4% matriculados. Em 2017, 

eram 97,7% e em 2018, 98%. 

 

48. Meta 3: Ensino Médio - Alcançar 100% do atendimento escolar para adolescentes entre 15 e 17 

anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas dessa faixa etária no ensino médio para 85%. 

 

49. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019 

 

50. Em 2018, 91,9% dos adolescentes estavam matriculados. O relatório aponta que a meta está em 

atraso desde 2016, sendo necessário mais 8% de crescimento para ser atingida. 

 

51. Meta 4: Educação Especial - Garantir que todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com 

necessidades especiais tenham acesso à educação básica com atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

52. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

53. Apenas 40,4% das crianças de 4 a 17 anos com necessidades especiais tinham atendimento 

especializado em 2018, longe da meta de 100% para 2024.  

 

54. O relatório critica a medida do governo de dar fim à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão no MEC, responsável por garantir a educação inclusiva, e 

criar a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, voltada para a educação especial 

sem inclusão das pessoas com deficiência em classes regulares. 

 

55. Meta 5: Alfabetização - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino 

fundamental. 

 

56. Status: Não cumprida. 

 

57. O prazo vai até 2024, mas o andamento da alfabetização é lento. Em 2014, 77,8% das crianças 

tinham habilidades de leitura, 65,5% em escrita e 42,9% em matemática. Em 2016, os dados não 

avançaram muito: eram de 78,3% para leitura, 66,2% para escrita e 45,5% para matemática. 

 

58. Meta 6: Educação em Tempo Integral - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% das escolas públicas e atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica até 2024. 

 

59. Status: Não cumprida. 
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60. Os dados apontam queda nas matrículas em tempo integral. Em 2017, 28,6% das crianças estavam 

matriculadas. Em 2018, a porcentagem caiu para 23,2%. 

 

61. Meta 7: Aprendizado na idade certa - Melhorar a qualidade da educação e aumentar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em três etapas até 2021: 6,0 nos anos iniciais do 

fundamental; 5,5 nos anos finais do fundamental e 5,2 no ensino médio. 

 

62. Status: Parcialmente cumprida. 

 

63. Os dados do Ideb apontam que a meta foi alcançada nos anos iniciais do ensino fundamental, mas 

ainda não foi atingida nos anos finais desta etapa, nem no ensino médio. 

 

64. Meta 8: Escolaridade da População Adulta - Aumentar a escolaridade média da população de 18 

a 29 anos, alcançando, até 2024, a média de 12 anos de estudo para as populações do campo e dos 

25% mais pobres; além disso, igualar a escolaridade média entre negros e não-negros. 

 

65. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

66. A escolaridade média para esta população que vive no campo era de 9,6 anos de estudo em 2017, 

de 9,8 para a parcela da população de 18 a 29 anos que vive no Nordeste e de 10,6 entre os mais 

pobres. A meta para os três indicadores é de 12 anos de estudo. 

 

67. O relatório aponta que os resultados evidenciam que ainda permanece a desigualdade para as 

parcelas menos privilegiadas da sociedade brasileira, especialmente na realidade escolar. 

 

68. Meta 9: Analfabetismo dos Adultos - Reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo da população 

maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la em até dez anos e reduzir a taxa de analfabetismo funcional 

pela metade no mesmo período. 

 

69. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

70. Em 2018, a taxa de 93,5% esperada para a alfabetização dos brasileiros em 2015 ainda não havia 

sido alcançada. O relatório critica o desmonte do programa Brasil Alfabetizado, feito pelo governo 

Temer. "O programa era uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação 

da escolaridade", diz o estudo. 

 

71. Meta 10: EJA Integrada à Educação Profissional - Garantir que pelo menos 25% das matrículas 

da educação de jovens e adultos (EJA) seja integrada à educação profissional. 

 

72. Status: Não cumprida. 

 

73. Em 2018, o percentual de matrículas de EJA integradas à educação profissional era de 1,3%, 

distante da meta de 25% estabelecida para ser atingida até 2024. O relatório afirma que, para atingir 

este objetivo, será necessária uma política específica voltada para a meta. 
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74. Meta 11: Educação Profissional - Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio (EPT), assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento 

público. 

 

75. Status: Parcialmente cumprida. 

 

76. Há oscilação na expansão, mas o país está longe de triplicar a oferta de vagas. 

 

77. Meta 12: Educação Superior - Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% da 

população entre 18 a 24 anos, assegurando a qualidade, e expandir as matrículas no setor público 

em pelo menos 40%. 

 

78. Status: Não cumprida. 

 

79. A taxa bruta de matrículas na educação superior era de 37,5% em 2018, distante da meta de 50% 

para 2024. A participação da rede pública na expansão das matrículas no ensino superior era de 

11,8% em 2017, enquanto a meta para 2024 é de 40%. A população de 18 a 24 anos que frequenta 

ou já concluiu cursos de graduação era de 25,6% em 2018, e a meta para 2024 é de 33%. 

 

80. Meta 13: Titulação de Professores da Educação Superior - Garantir que pelo menos 75% dos 

professores da educação superior sejam mestres e 35%, doutores. 

 

81. Status: Parcialmente cumprida. 

 

82. Em 2017, a meta de professores do ensino superior com mestrado ou doutorado era de 79,6%, 

superando a meta de 75% para 2024.  

 

83. O relatório aponta a meta como "parcialmente cumprida" porque a maior parte dos docentes 

estavam na rede pública (88,6%), o que denota uma necessidade de melhoria no dado. 

 

84. Meta 14: Pós-Graduação - Ampliar as matrículas na pós-graduação stricto sensu para atingir a 

titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

 

85. Status: Parcialmente cumprida. 

 

86. A meta de 60 mil mestres foi superada em 2017 e a de 25 mil doutores provavelmente será 

cumprida até 2024, graças ao crescimento constante das titulações de pós-graduação. 

 

87. Meta 15: Formação de Professores - Criar, até 2015, uma política nacional de formação de 

professores para assegurar que todos os docentes da educação básica possuam curso de licenciatura 

de nível superior na área em que atuam. 

 

88. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 
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89. Meta está distante de ser cumprida. Em 2018, 49,9% dos professores da educação infantil tinham 

formação adequada. Nos anos iniciais, a porcentagem era de 63,1%. Nos anos finais, de 51,7%, e 

no ensino médio, de 61,9%. 

 

90. Meta 16: Pós-Graduação de Professores - Formar, até 2024, 50% dos professores da educação 

básica em nível de pós-graduação, e garantir que 100% dos professores tenham curso de formação 

continuada. 

 

91. Status: Não cumprida. 

 

92. Em 2018, o percentual de professores da educação básica com pós-graduação era de 37,2%, 

enquanto a meta é 50%. Já a formação continuada era feita por apenas 36% dos professores da 

educação básica, enquanto a meta é de 100% para 2024. 

 

93. Meta 17: Salário do Professor - Equiparar, até 2020, os salários dos professores das redes 

públicas de educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 

94. Status: Não cumprida. 

 

95. O rendimento médio de um professor em 2013 era menor do que profissionais de mesma formação. 

O dado apontava a necessidade de aumentar em 30% o pagamento dos professores, o que ainda não 

aconteceu. 

 

96. Meta 18: Plano de Carreira - Criar, até 2016, planos de carreira para os professores do ensino 

básico e superior das redes públicas, tomando como base o piso salarial nacional. 

 

97. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

98. De acordo com o estudo, "a garantia de Planos de Carreira está ligada à exigência de que os 

professores da rede pública sejam contratados por concurso público e à valorização docente ao 

longo da carreira", diz o relatório.  

 

99. "Ao comparar dados de 2013 a 2017 em relação ao tipo de contrato do professor, percebe-se uma 

tendência contrária: diminuição do número de professores concursados (efetivos/estáveis) e 

aumento de contratos temporários (os quais não tem direito à plano de carreira). Aproximadamente 

30% dos dispositivos da meta 18 não eram cumpridos nem pelos estados, nem pelos municípios em 

2017", afirma o documento. 

 

100. Meta 19: Gestão Democrática - Dar condições para a efetivação da gestão democrática da 

educação, com critérios de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar, até 2016. 

 

101. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 
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102. A avaliação do estudo é que, desde o agravamento da crise política no país, as estruturas de 

gestão democrática têm sido enfraquecidas. O relatório critica a portaria que tornou o Fórum 

Nacional de Educação (FNE) submisso ao MEC para compor o de integrantes. 

 

103. Meta 20: Financiamento da Educação - Ampliar o investimento público em educação a até 

7% do Produto Interno Bruto (PIB) no 5º ano de vigência da lei e de 10% até 2024. 

 

104. Status: Não cumprida no prazo / Não cumprida até 2019. 

 

105. De acordo com o relatório, os gastos em educação estão em torno de 5% do PIB. "Sem 

financiamento adequado, nenhuma das metas do PNE poderá ser plenamente cumprida", aponta o 

documento. 

 

106. Segundo Andressa Pellanda, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

responsável pelo estudo, o descumprimento das metas se deve aos seguintes pontos: queda nos 

recursos da educação, política de austeridade do país, ausência de um sistema nacional de 

educação, falta de prioridade nas políticas de educação, ausência de um sistema nacional de 

educação, falta de suporte do governo federal para estados e municípios e atual gestão foca em 

políticas que vão na contramão do PNE. Para ela, o quadro se agrava diante do contingenciamento de R$ 

5,8 bilhões no orçamento do Ministério da Educação (MEC), apesar do desbloqueio de R$ 1,587 bilhão 

anunciado pelo Ministério da Economia após protestos pela educação no país. 

 

107. A Educação Básica em Mato Grosso do Sul  
 

108. Em Mato Grosso do Sul, a Educação Básica atende todas as etapas e modalidades previstas na 

LDB, em escolas públicas e privadas, federais, estaduais e municipais. No ano de 2018, atendeu 

688.017 estudantes, sendo 627.514 nas escolas urbanas e 60.503 nas escolas do campo, distribuídos 

na Educação Infantil em Creche, 59.901 (8%) e Pré-Escola, 69.962 (10%); Ensino Fundamental, 

404.114 (56%); Ensino Médio, 102.123 (14%); Educação de Jovens e Adultos, 41.818 (8%); 

Educação Especial, 20.041 (3%); Educação Profissional, 18.418 (3%) em 1.729 unidades escolares 

e com 33.397 docentes. A maior quantidade de estudantes está matriculada no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio; o maior atendimento é feito na rede pública com 88% e nas escolas urbanas que 

atendem 86% do total das matrículas. As matrículas estão distribuídas, assim:  

a. Creche, 59.901 matrículas (8%). Hoje o Estado atende 34,1% das crianças de 0 a 3 anos e pelo 

PEE/MS, precisa chegar à 60%. 

b. Pré-Escola, 69.962 matrículas (10%). Hoje atende 89% das crianças e precisa chegar à 100%. 

c. Ensino Fundamental, 404.114 matrículas (56%) do total dos estudantes da Educação Básica. 

Hoje 98,9% e precisa chegar à 100% (bem próximo). 

d. Ensino Médio, 102.123 matrículas (14%). Hoje atende 90,5% dos jovens no Ensino Médio (em 

todas as idades) e precisa chegar à 100%. Na idade correta de 15 aos 17 anos, atende somente 

62,5%.  

e. Educação Especial, 20.041 matrículas (3%). Hoje 82% atende do público e precisa chegar à 

100% 

f. Educação de Jovens e Adultos, atende 41.818 matrículas (8%). 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/23/mec-mantem-bloqueio-de-r-58-bilhoes-apos-revisao-orcamentaria.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/23/mec-mantem-bloqueio-de-r-58-bilhoes-apos-revisao-orcamentaria.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/cidades-brasileiras-tem-atos-contra-bloqueios-na-educacao.ghtml
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g. Educação Profissional, atende somente 18.418 matrículas (3%) e precisa atender,  

h. 91% matrículas estão na rede pública (estadual, municipal e federal) e 9% matrículas, estão nas 

escolas privadas. 

i. 50% matrículas estão nas escolas municipais; 36% estão nas escolas estaduais; 13% nas 

privadas e 1% nas federais.  

 

109. Segundo dados do Observatório do PNE, o atendimento à Educação Básica, no ano de 2018, 

chegou aos seguintes percentuais. 

 

110. Gráfico nº. 2 - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de 

atendimento escolar). 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC 

 

111. Gráfico nº. 3 - Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a Escola/Pré-Escola (Taxa 

de atendimento escolar), 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC 

 

112. Gráfico nº. 4 - Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o 

Ensino Fundamental, 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 
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113. Gráfico nº. 5 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a 

Educação Básica (com qualquer idade). 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

114. Gráfico nº. 6 - Percentual da população de quatro aos dezessete anos de idade com deficiência 

que frequenta a escola, 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

 

 

 

 

115. Gráfico nº. 8 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade, 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

116. Gráfico nº. 9 - Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade, 2018. 
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Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

117. Gráfico nº. 10 - Número absoluto de matrículas em Educação Profissional Técnica de nível 

médio, 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

118. Segundo o Censo de Escolar 2018, no Estado há um quadro de 33.397 professores (as), destes, 

atuando na Educação Infantil, 21%; no Ensino Fundamental, 51%; no Ensino Médio, 15%. Com 

relação aos salários, o Estado possui o percentual de 108,4% em relação aos demais profissionais 

de nível superior (portanto, acima do salário dos demais profissionais com o mesmo nível de 

escolaridade); 89,1% possui formação superior e 37,7% possui Pós-Graduação (stricto e lacto 

sensu).  

 

119. Gráfico nº. 11 - Percentual de professores da Educação Básica com pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu, 2018. 

 

 
Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

120. Gráfico nº. 12 - Razão entre o salário médio de professores da Educação Básica da rede pública 

(não federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente, 2018. 
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Fonte: Relatório Linha de Base INEP - 2018. SIMEC/MEC. 

 

121. Com relação aos recursos do Fundef e Fundeb destinado à Educação Básica, temos o seguinte. 

 

122. Tabela nº. 9 - Proporcionalidade de Receitas (Fundef e Fundeb) entre o Estado de Mato Grosso 

do Sul e os Municípios, 1998 - 2018. 

 

Relação entre a Receita (Fundef e Fundeb) e o atendimento à Educação Básica entre o 

Estado e os municípios 

Ano Receita 

Fundef/Fundeb 

Distribuição dos Recursos 

Estado  % Municípios  % 

1998 143.752.167,78 82.152.246,26 57% 61.599.921,52 43% 

2002 307.444.658,76 163.162.483,33 53% 144.282.175,43 47% 

2006 582.063.193,95 259.934.098,39 45% 322.129.095,56 55% 

2010 1.239.520.733,69 587.595.591,07 47% 651.925.142,62 53% 

2014 1.912.067.149,44 839.126.170,61 44% 1.072.940.978,83 56% 

2015 1.994.220.993,34 854.671.901,80 43% 1.139.549.091,54 57% 

2016 2.169.283.024,71 914.707.316,68 42% 1.254.575.708,03 58% 

2017 2.232.410.410,87 961.309.433,45 43% 1.271.100.977,42 57% 

2018 2.444.778.189,23 1.037.689.821,02 42% 1.407.088.368,21 58% 
Fonte:  STN/Brasil. Elaboração Sueli Veiga Melo. 

 

123. Como se percebe em 1998, o Estado tinha 55% das matrículas e 57% dos recursos do fundo. Os 

municípios tinham 45% das matrículas e 43% dos recursos. Em 2018, a situação se inverteu, o o 

Estado tinha 42% das matrículas e 42% dos recursos do fundo e os municípios tinham 58% das 

matrículas e 58% dos recursos do fundo. Se percebe um equilíbrio na relação entre recursos e 

matrículas. A rede municipal é a que mais atende a Educação Básica, portanto, é a que fica com o 

maior bolo de recursos do Fundeb. 

 

124. Plano Estadual de Educação - Após os estudos sobre a oferta da Educação Básica: 

estabelecimentos, matrículas e docentes e o cumprimento das metas dos Planos Nacional e Estadual 

de Educação (em várias metas).  

 

125. O PEE/MS segue o Plano Nacional em todas as suas metas e, em algumas delas, estabelece 

metas superiores. O ano de 2019 é exatamente o quinto de 10 (dez) anos de duração do PNE/PEE. 

Por esta razão, no mínimo, deveriam estar com 50% das metas atendidas.  
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126. O desafio de atender às matrículas em todas as etapas e modalidades é gigantesco para se 

alcançar a universalização da Educação Básica. Mas, outras questões se somam ao quantitativo, 

como a melhoria das condições de permanência do aluno na escola com aprendizagem significativa, 

passando pela formação docente, aprimoramento da gestão, redução das taxas de reprovação, de 

abandono escolar e da distorção idade-série e, ainda, pela garantia da inclusão daqueles em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

127. Ao analisar os dados e informações com relação ao atendimento das metas previstas no 

PNE/PEE, fica evidenciada uma situação extremamente preocupante, de não cumprimento de 

várias metas, e, mais grave ainda, de redução no atendimento de outras, como veremos a seguir. 

Como, se observa nos dados abaixo, a partir dos percentuais de atendimento que a Educação 

Básica, a grande maioria das metas ainda estão longe de serem atingidas. 

 

128. O Estado de Mato Grosso do Sul, cumpriu somente três metas: 

a. meta 9: Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade, cuja 

previsão, era atingir 95% de taxa de alfabetização, em 2024, e o Estado já atingiu em 2018;  

b. meta 13: Indicador 13 A - Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na Educação 

Superior, onde a previsão era chegar a 75%, até o ano de 2024, em 2018, o Estado atingiu o 

percentual de 77,8, portanto, ultrapassando a meta e Indicador 13 B - Percentual de docentes 

com doutorado na Educação Superior, cujo percentual, a ser atingido em 2014, era de 35% e o 

Estado, chegou a 41%, em 2018 e, 

c. meta 17: Indicador 17 - Razão entre o salário médio de professores da Educação Básica da rede 

pública (não federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. O 

Estado atingiu em 2018, a razão de 108,4% nesta meta. Não somente, alcançou, como 

ultrapassou bastante.  

 

129. O Estado não cumpriu a prevista para 2016, que foi a meta 1: Indicador 1A - Percentual da 

população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar). O Estado 

deveria matricular 100% das crianças até o ano de 2016, mas, chegou somente à 89% de matrículas. 

É necessário, redimensionar a meta, de forma a alcançar 100%.  

 

130. Mato Grosso do Sul, contabilizou redução nos índices de quatro metas com relação a 2014: 

a. meta 6: Indicador 6B - Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece 

no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. Em 2014, o Estado contava com 77,9% de 

escolas oferecendo a educação em tempo integral. Em 2018, este índice caiu para 32,9% das 

escolas oferecendo a educação em tempo integral. A meta é alcançar 100% em 2024;  

b. meta 7: Indicador 7C - Média do Ideb no Ensino Médio. Em 2014, o Ideb do Ensino Médio era 

de 3,6 e caiu para 3,2, em 2018. A meta é chegar em 5,2, em 2024;  

c. meta 10: Indicador 10 - Percentual de matrículas da Educação de Jovens e Adultos na forma 

integrada à Educação Profissional. Em 2014, o Estado atendia 3,4% de matrículas nesta 

modalidade e, caiu para 0,2%, em 2018. A meta é chegar em 25%, em 2024 e, 

d. a meta 11: Indicador 11 - Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. No ano de 

2014, o Estado atendia contava com 21.847 matrículas na Educação Profissional Técnica e, caiu 

para 17.598, em 2018. A meta é matricular 56.654, até 2024. 
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131. Além disso, não existem dados, ou não estão disponíveis nos órgãos oficiais (por exemplo no 

Observatório do PNE, que tem dados sobre todas as metas), relacionados à três metas: 

a. meta 18: Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica 

e superior pública de todos os sistemas de ensino público;  

b. meta 19: Assegurar condições para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 

das escolas públicas, com recursos e apoio técnico da União e, 

c. meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública para atingir pelo menos 7% do 

PIB do País no 5° ano de vigência desta Lei e, no mínimo, 10% do PIB ao final do decênio. 

 

132. A partir desta análise, se delineia um quadro geral, de não cumprimento das metas do PNE/PEE 

no Estado de Mato Grosso do Sul, uma vez que, os mesmos estão no quinto ano de execução e, no 

mínimo, 50% das metas deveriam estar, se não cumpridas, apontando no sentido de que seriam. 

Entretanto, o cenário geral, aponta em sentido contrário, ou seja, atendimentos reduzidos, ou sendo 

feitos, em percentuais tão pequenos, que deixa evidente que não serão atingidos.  

 

133. Se percebe que o Estado Mato Grosso do Sul avançou significativamente na oferta da Educação 

Básica Pública em vários pontos, com aumento das matrículas, especialmente na Educação Infantil, 

no Ensino Médio e na Educação Especial, com ampliação e melhoria da rede de escolas em todos 

os níveis e com melhoria salarial e da formação dos profissionais, dentre outros aspectos. 

Entretanto, permanece o desafio de universalizar o atendimento às crianças e jovens de quatro aos 

dezessete anos; de promover o acesso à Educação de Jovens e Adultos e Profissional; de melhorar 

os índices de alfabetização (leitura, escrita e matemática); de ampliar a formação dos docentes; de 

garantir a efetivação da valorização dos profissionais da educação em todas os municípios com 

planos de carreira; de aprimorar a gestão democrática do sistema educacional, envolvendo os 

familiares, os estudantes, os educadores e a sociedade, de garantir condições materiais e 

infraestrutura para que as escolas e os trabalhadores e trabalhadoras em educação possam assumir 

as suas tarefas pedagógicas, de ampliar investimentos em educação, dentre outros, que se percebe 

necessários para a efetivação da uma educação que atenda a todos e a todas em todos os níveis, 

modalidades, idades e lugares. 

 

134. Ao finalizar este olhar sobre a educação nacional e em Mato Grosso do Sul, são grandes as 

preocupações com o cenário atual, de ajuste fiscal, de políticas privatizantes e de redução de 

recursos para políticas públicas, incluindo as educacionais, são propostas que vem ganhando 

“corpo” e muitas delas, vem sendo implementadas e os desafios para a efetivação de uma Educação 

Pública de qualidade ficam ainda maiores. Por isso, é fundamental, reafirmar os desafios da 

educação atual e o compromisso de lutar para que sejam superados.  

 

135. Desafios da educação atual 

 

136. Cumprimento do Plano Nacional de Educação, Planos Estaduais e Municipais garantindo 

educação de qualidade a todos e todas em todos os níveis, etapas e idades. 
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137. Temos como tarefa somar esforços em todas as esferas (municipal, estadual e federal) para 

exigir dos governos o cumprimento das metas e dos objetivos do PNE/PEE/PMEs de: 

a. erradicação do analfabetismo; 

b. universalização do atendimento escolar em todos os níveis e etapas, modalidades; 

c. combater as desigualdades educacionais e regionais; 

d. melhoria da qualidade do ensino; 

e. formação integral como base da formação para a vida e para o trabalho; 

f. promoção da sustentabilidade sócio, econômica e ambiental; 

g. promoção humanística, científica e tecnológica da educação; 

h. valorização dos profissionais da educação com Piso Salarial, PCC, formação inicial e 

continuada; 

i. difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e gestão democrática da educação; 

j. aplicação de 10% do PIB em educação. 

 

138. Defesa da Formação, Valorização e Carreira dos Profissionais da Educação. 

 

139. Na nossa concepção, não há como oferecer uma educação de qualidade sem investimentos na 

formação, valorização e carreira dos profissionais, professores (as), funcionários (as) e gestores da 

educação.  

 

140. Uma formação, que: articule a formação inicial e a continuada, com financiamento público; 

como pré-requisito para a valorização profissional; que se estenda ao longo da vida em nível de 

pós-graduação lato e stricto sensu; com garantia de qualidade; que promova ampliação da 

profissionalização dos funcionários/as em nível médio e superior; que promova integração e 

interdisciplinaridade, estimule a pesquisa; que propicie a formação inicial na forma presencial; que 

seja sólida, consistente e permanente e, seja referenciada na teoria x prática (ação-reflexão-ação). 

 

141. Valorização Profissional, que contemple: o ingresso através de concurso público, o Piso 

Salarial Profissional Nacional, a jornada de trabalho com 1/3 de horas para planejamento, a planos 

de cargos e carreira.  

 

142. Carreira, que contemple: a unificação de todos os profissionais da educação, a referência 

mínima do piso nacional para o vencimento inicial da carreira, a destinação de, no mínimo, 1/3 (um 

terço) da jornada para atividades de planejamento, a redução de jornada para os funcionários 

administrativos (para 30 horas), sem redução de salários e a extensão dos dispositivos 

remuneratórios do piso aos aposentados.  

 

143. Defesa do Piso Salarial Profissional Nacional 

 

144. O reajuste do Piso Salarial, deve ser de acordo com o artigo 5º, da Lei 11.738/2008: piso deve 

ser reajustado anualmente; no mês de janeiro de cada ano; tendo como indexador o crescimento do 

valor aluno e valor aluno fixado de acordo com o artigo 15 da Lei do FUNDEB, Lei nº 

11.494/2007. 

 



Texto Base da Direção ao 27º. Congresso Estadual (Preliminar) 
 

54 

 

 

145. Defesa da Gestão democrática da educação 

 

146. Com base nesses fundamentos, defendemos a gestão democrática das escolas, com eleição 

direta para diretor (a) e conselhos escolares, instrumentos essenciais para a qualidade social da 

educação, inclusive para o combate à violência, na medida em que a comunidade escolar se envolve 

e passa a ser codirigente do processo. A gestão democrática das escolas não deve se limitar às 

eleições de dirigentes, mas também abranger a realização de conferências; a livre organização 

sindical, estudantil e da comunidade; o planejamento coletivo; a avaliação e o controle social.  
 

147. Defesa do novo Fundeb: permanente e com ampliação de recursos.  
 

148. O novo fundeb deve trazer o aumento da complementação da União dos atuais 10% para 40%, 

iniciando com 20% no primeiro ano de vigência do novo Fundo, forma progressiva até completar 

os 40% em 10 anos; incorporar novas receitas ao FUNDEB (meta 20 do PNE); instituir o CAQ e do 

CAQi como instrumento de garantir a qualidade da educação e a regulamentação do piso salarial 

profissional nacional (meta 18 do PNE). 
 

149. Debater e refletir sobre qual modelo de educação defendemos, qual escola queremos, quais os 

conteúdos e os saberes são necessários à emancipação das pessoas, como podemos convencer os 

pais, mães, estudantes, educadores e educadoras e a sociedade em geral sobre qual é projeto político 

(e pedagógico) mais adequado para garantir o a educação pública, universal, gratuita, democrática, 

laica, libertadora e de qualidade social que defendemos? Eis, como educadores e educadoras, uma 

das nossas grandes missões.  

 

150. Nós, trabalhadores (as) em educação, a FETEMS, os SIMTEDs, a CNTE e a CUT defendemos 

a gestão democrática nas escolas e a aprovação do FUNDEB Permanente com mais recursos da 

esfera federal e a consecução plena das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, com 

destaque para as regulamentações do Custo Aluno Qualidade e do Sistema Nacional de Educação. 

Não aceitaremos a política de militarização das escolas públicas, que ganhou status de subsecretaria 

na estrutura do Ministério da Educação. Como almejar uma sociedade pacífica com gestores 

públicos difamando e agredido professores, estimulando o machismo, a homofobia, a violência 

policial contra determinados grupos sociais, entre outras práticas condenáveis até mesmo pela 

legislação penal. Assim como nos opomos fortemente as tentativas de instituir a autodenominada 

“Escola sem Partido” ou “Lei da Mordaça”. 

 

Poeminho do Contra 

 

Todos esses que aí estão...  

Atravancando meu caminho, 

Eles passarão...  

Eu passarinho! 

 

Mario Quintana 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
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5 – Política Sindical 
 

 

1. A CNTE e a FETEMS são filiadas à CUT. Por isso, a nossa concepção, organização, ação e 

estratégia sindical são as mesmas da CUT – Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras.  

 

2. CUT - Base Sindical. A CUT conta hoje com 3.781 sindicatos filiados em todos Brasil, 

representando 25 milhões de trabalhadores na base e tem 7,9 milhões de sócios em seu cadastro 

(Dados de fev/15). Somos a maior central sindical no Brasil e a 5ª maior do mundo.  

 

3. Na região Centro Oeste e Tocantins, há um total de 370 sindicatos filiados à CUT.  

CUT – região DF GO MS MT TO Total 

Sindicatos 87 63 127 40 53 370 

Base 902.392 400.174 275.157 172.528 217.595 1.967.846 

Sócios 284.221 118.181 68.678 59.521 69.327 599.928 
Fonte: IBGE/2018 

 

4. A maior quantidade é em Mato Grosso do Sul, com 599 mil pessoas filiadas em entidades 

CUTistas, uma queda de 5,5% em relação ao ano de 2015, quando a quantidade de filiados era de 

633 mil trabalhadores (as). Do total de sindicatos filiados na região, Mato Grosso do Sul, conta com 

34%; Brasília, 24%; Goiás, 17%; Tocantins, 14% e Mato Grosso, 11%. O Serviço Público 

concentra maior número de trabalhadores (as) filiados (as) na região, com 116 entidades e mais de 

265 mil filiações. 

 

5. Sindicalizados na região Centro-Oeste (Dados de 2015): 

a. Serviço Público: 265.576 filiados/as, sendo, 135 mil da educação. 

b. Comercio: 179.210 filiados/as. 

c. Rural: 162.349 filiados/as. 

d. Indústria: 26.262 filiados/as. 

 

6. Sindicalizados por Estado e percentual com relação ao nacional. 

a. Distrito Federal: 922.377 (3,45%) 

b. Goiás: 518.991 (1,92%) 

c. Mato Grosso do Sul: 337.891 (1,01%) do total nacional. 

d. Mato Grosso: 157.440 (0,73%) 

e. Tocantins: 216.795 (0,88%) 

 

7. A CUT/MS, conta hoje com mais de 130 sindicatos filiados, ligados aos setores: 

a. Educação pública estadual/municipal/federal 

b. Rurais e Agricultura Familiar 

c. Construção Civil 

d. Indústrias de Alimentação 
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e. Bancários 

f. Saúde e Previdência  

g. Servidores federais  

h. Servidores municipais 

i. Comerciários 

j. Vestuário 

 

8. A CUT é a nossa Central sindical e a CNTE é a nossa Confederação Nacional e todas as entidades 

filiadas seguem os princípios aprovados no 3º Congresso Nacional da CUT, realizado em Belo 

Horizonte, em 1988, que estabeleceu, que a CUT é classista (defende a classe trabalhadora), 

democrática, de massa, autônoma, independente e organizada a partir do local de trabalho e, se 

organiza a partir de dois eixos: horizontal, representando o conjunto da classe, e vertical, 

representando as categorias organizadas por ramo. Passados 31 anos, o grande desafio atual é 

atualizar a organização e a ação da CUT para os próximos anos. 

 

9. FETEMS na CUT/MS. Sindicatos filiados à FETEMS e filiados à CUT: 30. Não filiados: 43. 

Precisamos ampliar a participação da educação na CUT/MS. A atual conjuntura exige dos (as) 

trabalhadores (as) uma organização para além de suas categorias, para se fortalecerem para ampliar 

direitos e enfrentar os desafios. Os Sindicatos da educação precisam assumir este desafio e se 

filiarem à CUT que é a Central Sindical que a FETEMS e a CNTE são filiadas. Queremos e 

devemos ampliar a filiação na CUT. Se possível, filiar todos os SIMTEDs. A contribuição 

financeira para a CUT é de 6,2% do valor da mensalidade do Sindicato. A contribuição financeira, 

feita à FETEMS, CNTE e CUT é que ajudam a fortalecer e fazer a nossa luta em nível nacional e 

estatual.  

 

10. Organização no local de trabalho - OLT - A CUT nasceu de sindicatos combativos, com forte 

organização de base. Foi essa organização que permitiu conquistar e renovar sindicatos, assim 

como mobilizar os trabalhadores ações de massa na defesa dos direitos e da democratização da 

sociedade. A organização no local de trabalho. 

 

11. Os locais de trabalho são o centro da ação sindical. É no local de trabalho onde se manifestam os 

problemas dos trabalhadores: doenças ocupacionais, excesso de trabalho, relações autoritárias, 

dentre outros. É onde a exploração da força de trabalho se dá na prática. Por isso, nossa ação deve 

ser permanente.  

 

12. No movimento sindical da educação, a maioria dos sindicatos, possuem representantes sindicais nas 

escolas. Em alguns lugares, um representante por Escola, em outros, um representante por turno. 

Esta prática deve ser uma ação estratégica fortalecida com o objetivo de democratizar as relações 

de trabalho.  

 

13. Sindicatos - O sindicato deve representar massivamente os (as) trabalhadores (as), organizando-os 

(as) a partir do local do trabalho, mobilizando-os (as) as em defesa de seus interesses imediatos 

(melhores condições de trabalho e de salário, via negociação coletiva) e de seus interesses 
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históricos (lutas gerais da classe trabalhadora). Devem promover a mais ampla participação dos/as 

trabalhadores/as na vida e nos fóruns de decisão da entidade. 

 

14. Organização por Ramo de Atividade. A Articulação Sindical da CNTE como deliberação da 

CUT defende a organização dos sindicatos de base por ramo de atividade, constituindo Federações 

Nacionais, Regionais e Estaduais e as Confederações Nacionais por ramo de atividade econômica, 

com o objetivo de fortalecer o movimento sindical. Nosso RAMO é a EDUCAÇÃO, que reúne 

trabalhadores (as) em educação professores (as), funcionários (as) da educação e coordenadores 

pedagógicos/especialistas em educação da educação básica das redes estaduais e municipais de 

educação. Todos os profissionais da educação básica, portanto, compõem o ramo da educação. E é 

neste sentido que a Articulação Sindical da Educação vai continuar, fortalecer e aprofundar sua 

organização sindical.  

 

15. Macrossetores - Seguindo deliberação do 11º Congresso da CUT, os Macrossetores foram criados, 

em 2012, como espaços de experimentação de organização e de luta visando fortalecer os Ramos, 

apontando para formas mais centralizadas de organização. Entre suas atribuições destacam-se o 

papel de fortalecer a negociação coletiva (unificação de datas base, unidade política nas campanhas 

salariais) e de elaborar projetos de desenvolvimento setorial que expressem, em escala nacional, os 

interesses do conjunto dos Ramos representados pelo Macrossetor (política industrial, por 

exemplo). 

 

16. A nossa Ação Sindical:  

 

a. Na educação: fortalecer a concepção de educação pública, laica, integral, com qualidade social, 

democrática, para todos e todas em todos os níveis e idades; 

 

b. No movimento sindical: avançar na construção de uma estratégia organizativa que fortaleça a 

organização no local de trabalho e a identidade do ramo da educação com base nos princípios 

éticos e de liberdade e autonomia sindicais;  

 

c. Nos movimentos sociais: participar ativamente das ações conjuntas da classe trabalhadora para 

defesa e/ou promoção de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, dentre 

outros;   

 

d. Nos espaços institucionais: participar nos diversos conselhos, fóruns, comissões, grupos de 

trabalho, conferências de políticas públicas, etc., no âmbito internacional, nacional, estadual e 

municipal. 

 

17. O Brasil atravessa um período de intensos ataques ao Estado Democrático de Direito e à classe 

trabalhadora. Estas investidas são arquitetadas pelos setores reacionários que chegaram ao poder 

com o golpe de 2016 e têm a missão de substituir o modelo de “Estado de Bem-Estar Social” pelo 

“Estado Mínimo”, através da imposição de um projeto ultraconservador e neoliberal voltado aos 

interesses do capital nacional e internacional, em particular o rentista. Os direitos trabalhistas 
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conquistados nas últimas décadas e os direitos cidadãos presentes na Constituição Federal de 1988 

têm sido os alvos prioritários. 

 

18. Ataque aos serviços e servidores públicos. O primeiro ataque sofrido por toda a sociedade em 

geral e os trabalhadores (as) do serviço público, em particular, se deu com a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 95, que praticamente congelou por 20 anos os investimentos em áreas sociais ao 

agregar apenas a infl ação do ano anterior no Orçamento do novo exercício fiscal. O resultado a 

curto prazo tem sido o desmonte de políticas e ações, o sucateamento das estruturas de trabalho e de 

atendimento à população e a precarização das relações e condições de trabalho.  

 

19. Além da EC nº.95/2016, Temer, aprovou outras medidas e reformas que reduziram direitos e têm 

impactos profundos e diretos na vida dos trabalhadores (as), dentre elas, a Terceirização, a Reforma 

Trabalhista e Reforma do Ensino (Lei 13.415/17) e tentou fazer a Reforma da Previdência, através 

da PEC 287/2016, que não conseguiu aprovar, mas, continua em pauta no atual governo de Jair 

Bolsonaro.  

 

20. A Lei das Terceirizações, Lei 13.429/17, que amplia e permite a terceirização nas atividades 

consideradas “fins” das empresas e do serviço público, trazendo impactos negativos no mercado de 

trabalho e na vida dos trabalhadores (as):  o aumento da precarização do trabalho, especialmente 

para as mulheres, os negros e os jovens; a redução dos salários; o enfraquecimento da Previdência; 

a perda de direitos como aviso-prévio e multa de 40% nos casos de demissão sem justa-causa, além 

de aumento do número de acidentes. Estudos feitos pela CUT e o DIESSE comprovam que a 

remuneração dos terceirizados é 24,7% menor em relação ao trabalhador contratado diretamente 

pela empresa, trabalham 3 horas a mais na jornada semanal e estão mais expostos ao adoecimento e 

à morte numa proporção de 8/10.  

 

21. A Reforma Trabalhista, Lei 13.467/17, que alterou mais de 100 (cem) pontos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que mudaram ou extinguiram direitos trabalhistas fundamentais. 

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a reforma afeta às condições de trabalho, às 

negociações coletivas, à organização sindical e a Justiça do Trabalho. No aspecto das condições de 

trabalho, diversifica as formas possíveis de contratação, flexibiliza e amplia a jornada, facilita as 

demissões, flexibiliza as formas de remuneração e as férias, altera as condições de trabalho, 

dificulta as ações na justiça do trabalho e instituiu a precarização com a jornada parcial e o trabalho 

intermitente, dentre outros, além de interferir na organização sindical.   

 

22. Além das reformas acima, o Governo Temer promoveu um amplo programa de privatizações e 

concessões, vendendo ao capital estrangeiro grande parte do patrimônio nacional; “encolheu” o 

papel do Estado; reduziu drasticamente diversas políticas públicas e programas como o Bolsa 

Família e o Minha Casa Minha vida, dentre outras medidas, significam retrocesso e perdas para o 

povo brasileiro. E, foi um governo marcado e bombardeado por denúncias de corrupção endêmica 

(que, em sua maioria, não foram apuradas). Segundo Márcio Pochmann, o governo Temer, trouxe 

de volta o receituário neoliberal - somente possível sem o respeito à vontade popular. 
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23. Além disso, a restrição e/ou não realização de concursos; o corte de verbas e fechamento de 

organismos como Conselhos, Fundações, a extinção massiva de postos de trabalho, o crescimento 

exponencial das OSs e OSCIPs, as novas tecnologias, a Reforma da Previdência, o aumento das 

privatizações e parcerias público privadas que vem provocando o uso intensivo de equipamentos e 

maquinas digitais que substituem cada vez mais o trabalho humano e provocam mudanças para as 

quais nem os ambientes e nem os trabalhadores (as) estão preparados, impactando diretamente na 

saúde e no trabalho. 

 

24. Saúde do trabalhador. No dia 30/07, Bolsonaro lançou um programa de modernização das normas 

regulamentadoras e consolidação normativa alegando que as normas atuais apresentam não atende 

o universo de regulamentações do trabalho; são uma legislação esparsa e obsoleta, e há 

superposição de normas.  Para o governo, a atualização das normas vai garantir regras mais “claras 

e racionais”, capazes de estimular a economia e gerar mais empregos. O objetivo real é atender aos 

interesses dos empregadores, reduzir custos, aumentar o lucro em detrimento de condições dignas 

de trabalho.  

 

25. O Brasil é quarto país no ranking em registro em acidentes de trabalho. Segundo dados do 

Observatório digital de Segurança e Saúde do Trabalho do MPT, em um período de seis anos, entre 

- uma média de 783 mil acidentes/ano 

- uma média de 28,6 mil mortes/ano e 79,4 mortes/dia.   

 

26. Sindicalização e Negociação Coletiva – Passada mais de uma década da aprovação da Convenção 

151 da OIT que versa sobre o direito de sindicalização e relações de trabalho na administração 

pública, a legislação não foi regulamentada para que esse direito se cumpra. O direito a negociação 

coletiva no serviço público é outro ponto que ainda não é considerado. A estabilidade do servidor 

permanece sendo atacada com medidas governamentais que fragilizam e distorcem este direito.  

 

27. O Direito de Greve não é respeitado e são constantes as ameaças de punições e de repressão sobre 

os trabalhadores e trabalhadoras grevistas.  

 

28. Há ainda os ataques do governo de extrema direita de Bolsonaro contra os trabalhadores e suas 

formas de organização com a tentativa de fazer valer a MP 873 e o Decreto 9.735/2019, que vetam 

o desconto na folha de pagamento das contribuições ao sindicato. E a mais recente arbitrariedade 

foi o Decreto presidencial que determina o fim dos conselhos sociais que integravam a Política 

Nacional de Participação Social (PNPS), educacional, cultural, cidadã.  

 

29. Como contraponto a este quadro, para dentro das nossas organizações precisamos refletir com e 

sobre as nossas organizações: Quem devemos representar? Como representar outros tipos de 

contrato (terceiros, temporários, trabalhadores por tempo parcial, trabalhadores intermitentes e 

trabalhadores à distância, estagiários, PJs, MEI)? O sindicato deve incorporar segmentos da classe 

trabalhadora que estão na informalidade e na chamada “economia de plataforma”, como o Uber, 

por exemplo? O sindicato deve organizar os trabalhadores desempregados? O sindicato deve 

representar os trabalhadores vinculados a organizações no campo da economia solidária 
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(cooperativas de produção, de crédito, de comercialização)? Como deve ser o financiamento do 

sindicato? Como desenvolver formas mais eficientes de gestão?  

 

30. E, para fora, o movimento sindical e social deve articular e buscar unificar as ações junto aos 

demais movimentos sociais, definir algumas prioridades de luta e desenvolver ações conjuntas no 

sentido de construir um novo paradigma produtivo baseado na sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais; a inclusão dos direitos econômicos, sociais e culturais em todas as agendas 

reivindicatórias; a manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários; a defesa das políticas 

públicas e sociais; a defesa dos serviços e servidores públicos; o direito aos territórios para as 

comunidades indígenas e tradicionais e investimento massivo no trabalho de formação política de 

base, entre outros.  

 

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo.  

 

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.  

 

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.  

 

Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. 

 

Porque a essência dos pássaros é o voo. 

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.  

 

O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar.  

 

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 

 

O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

 

Rubem Alves 
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VI – Balanço das ações realizadas 
 

FETEMS 40 anos: uma trajetória de desafios e conquistas! 
 

1. Neste 27º. Congresso, ano em que a FETEMS completou 40 anos (03/03/2019) e que homenageia a 

professora Maria Ildonei de Lima Pedra, que atuou por longos anos na Direção da entidade e 

muito contribuiu para o sucesso e avanço das lutas e, tantos outros companheiros e companheiras, 

com a Ex-presidenta do SIMTED de Bonito, Eloí de Lourdes Perin, que fizeram sua parte e já se 

foram. Mas, deixaram um legado que precisamos continuar. Ao longo desse tempo, encontramos 

vários desafios e, sem medo, conseguimos superar a todos eles, transformando os obstáculos do 

caminho em oportunidades de melhora e crescimento. Agregamos forças, aprendemos que a 

organização é a melhor estratégia para alcançar objetivos comuns, entendemos que a ação política é 

parte necessária e essencial à vida sindical. 

 

2. O movimento sindical da educação sempre se articulou em torno das bandeiras de luta mais amplas 

da sociedade e das bandeiras de lutas especificas da categoria. Em primeiro, lugar buscamos o 

entendimento, o diálogo e a negociação com os governantes, mas quando isso não é suficiente, 

partimos para ações mais contundentes... sempre na defesa dos interesses da categoria.  

 

3. FETEMS, de 1979 a 2019 = 40 anos de lutas e conquistas 

 

4. Ao comemorar os 40 anos da FETEMS, vamos trazer à memória um pouco das lutas vividas pela 

FETEMS e pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação ao longo dessa trajetória.  

 

5. A FETEMS, nasceu junto com o estado de Mato Grosso do Sul, com um movimento sindical de 

vanguarda, organizado pelos professores (as) da rede pública de ensino. Foi fundada como 

Federação dos Professores de Mato Grosso do Sul (FEPROSUL), em 3 de março de 1979, teve 

como primeiro presidente o professor Eusébio Garcia Barrio. As primeiras reuniões da FEPROSUL 

foram feitas em uma casa cedida pela ex-prefeita de Campo Grande, Nelly Bacha. A casa ficava no 

bairro Amambaí, nas proximidades da Rua Engenheiro Roberto Mange, em Campo Grande.  

 

6. O primeiro Congresso Estadual realizado pela FEPROSUL, chamado de SAMPROSUL, aconteceu 

no mesmo ano, na Câmara dos Vereadores, em Campo Grande. 

 

7. Ao longo da nossa história, muita coisa mudou e muito avançamos:  

 

8. Luta pela aprovação da Lei Complementar Nº 4, de 12 janeiro de 1981, primeiro Estatuto do 

Magistério do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

9. Em 1980, lutamos pela realização do primeiro concurso público para professores (as)  
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10. Em 1981, realizamos a primeira passeata de trabalhadores (as) do Estado. 

 

11. Em 1983, com pagamento do salário em atraso, a FEPROSUL e os professores (as) realizam a 

primeira greve no Estado. O lema da greve é: “Vem, vamos embora que esperar não é saber, quem 

sabe faz a hora não espera acontecer”, música de Geraldo Vandré. 

 

12. Em 1984, com muita negociação, entidade conquista a licença sindical. Os presidentes das 

entidades sindicais passam a ter direito a 22 horas-aula para trabalhar em prol da categoria.  

 

13. Após muita luta, se consegue a realização do segundo concurso público para professores (as). 

 

14. Em 1985, a Lei Complementar nº 35, que substitui a Lei Complementar nº 4 e atualiza o Estatuto 

do Magistério do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

15. A entidade adquire a sede própria, na rua 26 de Agosto, no bairro Amambaí. A compra da casa só 

foi possível com a organização de uma rifa, que tinha como premiação um veículo fusca. A rifa foi 

vendida no estado inteiro. O ganhador residia no município de Ponta Porã. 

 

16. Em 1987, a FEPROSUL comandou a paralisação das atividades na Rede Pública de Ensino por 30 

dias, com a participação de 15 mil professores. Na pauta de negociações: eleição para diretor (a), 

Estatuto do Magistério e Piso Salarial de quatro salários mínimos.  

 

17. Com muita luta se conquista o Piso de três salários mínimos, através da Lei Complementar nº 807, 

de 16 de dezembro de 1987. Entretanto, o piso não se sustentou em decorrência da instabilidade 

econômica do período.  

 

18. Em 1988, o Governo deixa de pagar o Piso e, no mês de outubro, o suspende a licença sindical. 

 

19. Em 1989, a FEPROSUL realizar o seu 16º Congresso Estadual, no município de Amambai. É neste 

Congresso que a entidade se filia à Central Única dos Trabalhadores (CUT). Durante o Congresso, 

foi aprovada a unificação e, com isso, professores (as), especialistas em educação e funcionários 

(as) administrativos (as) passam a ser reconhecidos como trabalhadores em Educação e a entidade 

muda o nome para Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).  

 

20. No mesmo período, todas as Associações de Professores, também fazem a unificação e passam de 

associações municipais de professores para Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação 

– SIMTEDs. 

 

21. No final do Governo Marcelo Miranda, a categoria conquistou um aumento de 104%, mas o 

Governo do Estado não conseguiu efetuar o pagamento, e os trabalhadores ficaram sem receber 

salários. 

 

22. A década de 1990 foi marcada por greves, paralisações e manifestações. 
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23. Em 1990, aconteceram várias greves por falta de pagamento dos salários. Integrantes do 

movimento sindical ficaram 40 dias acampados na sede da governadoria, em Campo Grande, até o 

final do Governo. 

 

24. O novo Governo Wilson Barbosa Martins, inicia a gestão com o Estado passando por dificuldades 

financeiras, que perduram os quatro anos de governo.  

 

25. No início do Governo, com a aprovação da Lei nº 1.102/90, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, se garante o retorno da licença sindical. 

 

26. Em 1991, acontece a primeira eleição para diretores (as) e colegiado escolar nas escolas estaduais. 

 

27. Em 1993, mais uma greve, que dura 47 dias. No dia 17 de março, a categoria reúne 20 mil pessoas, 

entre trabalhadores em Educação e pais de alunos, num protesto que percorreu o centro de Campo 

Grande. 

 

28. A década seguinte, inaugurou um período de conquistas e efetivação de direitos. 

 

29. No ano de 1998, é eleito governador Zeca do PT, com um grande apoio dos servidores (as) públicos 

e da população em geral.  

 

30. Em 2001, se consegue a aprovação da Lei Complementar nº 87, que substitui a Lei Complementar 

nº 35 e atualiza o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Com a Lei Complementar nº 87, os trabalhadores em Educação passaram a ter um novo Plano de 

Cargos e Carreira. 

 

31. No mesmo período, a FETEMS participa ativamente na formação da Caixa de Assistência aos 

Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), primeiro plano de saúde de autogestão 

sindical do Brasil. 

 

32. No ano de 2003, a FETEMS realiza um Encontro Estadual de Funcionários Administrativos da 

Educação, que deu início a profissionalização desse segmento. Em 2004, tem início a implantação 

do Projeto Pé de Cedro, voltado para a profissionalização dos funcionários administrativos da 

Educação. 

 

33. A partir do Governo de Zeca do PT, a FETEMS, conseguiu construir uma política permanente de 

reajuste salarial a longo prazo, que estabelecia reajustes para dois, três ou quatro anos.  

 

34. Em 2006, ao final do Governo Zeca do PT, a rede estadual de Mato Grosso do Sul, era o 6º. salário 

no ranking nacional.  

 

35. Ao assumir o Governo, André Puccinelli, se comprometeu em não deixar os salários caírem abaixo 

do 6º. lugar no ranking nacional e, em função da pressão da categoria e das negociações da 

entidade, foi aprovada uma política salarial entre 2007 e 2010, que resultou em um reajuste de 
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91,78%, enquanto a inflação no período de cinco anos foi de 25,36%. Portanto, o ganho real 

conquistado pela política salarial implementada pela diretoria da FETEMS foi de 52,78%. 

 

36. Em 2008, é aprovada a Lei 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os 

profissionais do magistério público da Educação Básica, e concretizou uma luta histórica dos 

trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o País. 

 

37. No ano de 2009, a FETEMS inaugura a Casa do Trabalhador em Educação Elson Lot Rigo, que 

veio substituir os “alojamentos” que a entidade possui para acolher os presidentes de SIMTED 

quando vinham para Campo Grande para reuniões, encontros, cursos e outras atividades e, também, 

os trabalhadores (as) em educação quanto em tratamento médio. A Casa do Trabalhador em 

Educação, ou o Hotel da FETEMS, como é conhecido representa a conquista de um sonho da 

categoria de ter um espaço acolhedor, aconchegante, confortável quando necessitam permanecer 

em Campo Grande. 

 

38. Em 2011, no dia 16 de março, a FETEMS e os SIMTEDs realizam paralisação em todo o Estado e 

Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Após paralisação e 

Audiência, a FETEMS se reúne com o governador para iniciar um processo de negociação em torno 

da política salarial, realização de concurso público e garantia das eleições diretas para diretor no 

prazo determinado pela lei. 

 

39. Em 2012, após muita pressão e mobilização, o governador André Puccinelli manifestou 

formalmente, perante o STF e os demais Estados signatários da Adin nº 4.848, seu desinteresse na 

continuidade da referida ação. A Ação de Inconstitucionalidade – Adin n° 4848, contra a Lei do 

Piso, cujo Governador André Puccinelli e mais cinco governadores eram signatários, contestava o 

artigo 5º da Lei do Piso Salarial Nacional (Lei n° 11.738), que trata da atualização monetária anual 

do Piso.  

 

40. Outra luta histórica, a unificação das carreiras de professores (as) e funcionários, foi conquistada 

com a mesma mobilização. Após muitas lutas e reivindicações, os (as) administrativos (as) da 

educação voltaram a fazer parte do Estatuto dos Profissionais da Educação, unificação da carreira 

de administrativos e professores (as) e acrescentando oito mil profissionais ao Estatuto da Educação 

Básica. 

 

41. Outra grande briga foi pela implantação do § 4º do artigo 2º da lei 11.738/08, que estabelece 1/3 da 

jornada para o planejamento. O Governador André Puccinelli, não queria implantar. A entidade 

entrou com ação na justiça e por votação unânime, os desembargadores do TJMS (Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul) deram ganho de causa à FETEMS (Federação dos Trabalhadores 

em Educação de Mato Grosso do Sul) em mandado de segurança, garantindo para os professores da 

rede pública estadual de ensino 1/3 de hora-atividade para planejamento de aulas, a partir do início 

do ano letivo de 2013.  

 

42. Ainda assim, o Governo iria recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para adiar a implantação 

do direito. A FETEMS, em negociação, conseguiu o compromisso de implantar 1/3 da jornada para 
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planejamento em 2013, em pecúnia, a receber no ano de 2015 em 11 parcelas. E, a partir de 2014, a 

implantação na carga horária, de forma que os profissionais do magistério cumprissem como 

determina a Lei do Piso, 2/3 da jornada com estudantes e 1/3 da jornada destina as horas de 

atividades.  

 

43. No ano de 2013, após anos de negociações, mobilizações e pressões da FETEMS e de toda a 

categoria, o Governo concordou em estabelecer um cronograma para o pagamento do Piso Salarial 

para 20 horas. Foi assinado um acordo entre FETEMS e Governo do Estado, transformado na Lei 

4464/2013, que estabeleceu o cronograma de reajustes que se iniciaria em janeiro de 2015 até 

janeiro de 2018. Com essa Lei, Mato Grosso do Sul passou a ser primeiro estado do país a garantir 

o piso salarial para os (as) professores (as) com base em jornada de 20 horas. Esta política o que 

significaria que, em quatro anos, o magistério teria mais de 100% de aumento. 

 

44. Em 2014, o índice de reajuste para o magistério da Rede Estadual de Ensino, foi estabelecido em 

8,5%, com a incorporação de 20% da regência no vencimento base. Início da implantação de 1/3 da 

hora-atividade. Reposição salarial do Administrativo de 11% no mês de dezembro e 5% a mais para 

quem tem o Profuncionário. 

 

45. No ano de 2015, se inicia o Governo de Reinaldo Azambuja (PSDB) reeleito em 2018. O Governo 

desde que assumiu disse que não haviam condições financeiras para cumprir a Lei 4464/2013. A 

decisão do Governo de não cumprir a Lei e de reajuste “0” (zero) para os funcionários (as) 

administrativos (as) da educação, levou categoria a decidir greve a partir do dia 27 de maio de 

2015.  

 

46. Uma greve difícil que se iniciou com um alto percentual de adesão, entre 60% a 70%, mas, com 

muita pressão e ameaça por parte do governo: envio de lista de nomes de quem aderiu à greve, ata 

registrando quem aderiu ou não à greve, corte ponto, rescisão de contratos dos convocados (as), 

avaliação negativa e demissão de concursados em estágio probatório, dentre outras. A FETEMS, 

por sua vez, colocou sua assessoria jurídica para acionar judicialmente toda prática antissindical 

contra os (as) trabalhadores (as) em greve.  

 

47. No segundo dia de greve, o Governo do Estado entrou com Liminar pedindo a ilegalidade da greve. 

A justiça determinou que a greve era legal, entretanto, a FETEMS não representava o 

administrativo, que 60% dos professores (as) deveriam voltar a trabalhar e que a entidade seria 

multada em 25 mil/dia pela greve. 

 

48. A categoria mobilizada reagiu a esta ação arbitrária e intensificou a paralisação e as manifestações 

grevistas com muitas atividades: assembleias, audiências públicas, passeatas locais e regionais, 

caminhadas, panelaços e recepção com manifestação às visitas do Governador e várias outras 

atividades de grande visibilidade. 

 

49. No dia 02 junho, a FETEMS e os SIMTEDs realizaram uma grande manifestação em Campo 

Grande, com mobilização na Assembleia Legislativa e carreata pelo Parque dos Poderes e centro de 

Campo Grande. No mesmo dia, a o Tribunal de Justiça Estadual chamou uma Audiência de 
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Conciliação entre as assessorias jurídicas da FETEMS e do Governo, onde foi apresentada a 

proposta de alteração da Lei n° 4.464/2013, estendeu o prazo para a integralização do Piso Salarial 

dos Professores da Rede Estadual de Ensino, passando de janeiro de 2018 para outubro de 2021, 

garantindo o reajuste anual do piso com acréscimo de 4,37% todo o mês de outubro, o que 

corresponderia a mais de 6% além do reajuste anual do Piso Nacional, sem corte de ponto, ficando 

o compromisso de reposição das aulas. A integralização do piso por 20 horas ficou da seguinte 

forma:  

a. Porcentagem e Data: 

b. 69,42%         2014 

c. 73,78%      10/2015 

d. 78,15%      10/2016 

e. 82,52%      10/2017 

f. 86,89%      10/2018 

g. 91,26%      10/2019 

h. 95,63%      10/2020 

i. 100%         10/2021 

 

50. Após a manifestação e a audiência de conciliação do dia 02 de junho, a FETEMS realizou um 

Conselho de Presidente onde foi apresentada a proposta e a categoria decidiu acatar a decisão da 

justiça e retornar às atividades. A partir daí, nos primeiros quatro anos de governo de Reinaldo 

Azambuja, os professores (as) tiveram uma certa tranquilidade com relação aos salários, que 

chegou a ser o melhor salário em nível nacional.  

 

51. A FETEMS e as lutas atuais.  
 

52. O cenário atual, especialmente, nos últimos 5 anos de governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), tem 

sido de lutas e embates permanentes.  

 

53. Após muitas reivindicações e denúncia da FETEMS de excesso de professores (as) convocados (as) 

e de aumento da terceirização do trabalho do administrativo, o governo realizou Concurso Público, 

com 500 vagas para os professores (as) e 500 para os administrativos. Mas, o que seria uma ação 

positiva do governo, para os professores (as) se transformou em um dilema. Primeiro, o concurso 

que deveria acontecer até junho de 2018, aconteceu dezembro e, segundo, das 500 vagas destinadas 

aos professores, somente 73 foram aprovados, que equivale a 0,5% (um acontecimento inédito). Já 

para os administrativos, o Concurso ocorreu normalmente, mas, até o momento ninguém foi 

chamado. 

 

54. Com relação à política salarial dos Administrativos da Educação, ao chegar o ano de 2019, pode ser 

resumida assim:  

 2015 - O Governo Azambuja não deu reajuste, foi índice 0% para o Administrativo.  

 2016 - Concedeu o Abono de R$200,00 (mas, não deu reajuste salarial). 

 2017 - Os Administrativos tiveram reajuste de 2,95% em setembro. 

 2018 - O Governo concedeu um reajuste de 3,04% em maio. 

 2019 - Azambuja declarou que o reajuste seria 0% e que cortaria o Abono de R$200,00.  
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55. Os Administrativos da Educação recebem os menores vencimentos entre todos os servidores 

estaduais, com salário inicial de R$854,12, menor que o salário mínimo que é de 998,00. Portanto, 

a pauta de reajuste dos Administrativos é prioritária e urgente para a FETEMS. 

 

56. A conjuntura educacional no momento não é promissora e nem favorável para os trabalhadores (as) 

e a Educação no Estado de Mato Grosso do Sul não está imune aos cortes de recursos, retirada de 

direitos e nem às políticas e concepções conservadoras que permeiam a educação nacional, 

lembrando, que o governador do Estado é Reinaldo Azambuja, do PSDB, reeleito em 2018, um dos 

agroexportadores do MS e um dos homens mais ricos do Brasil.  

 

57. Azambuja foi reeleito em 2018, prometeu muito para a sociedade e para os trabalhadores e 

trabalhadoras do serviço público estadual e, por isso, teve votação expressiva dos servidores. 

Tomou posse em janeiro de 2019 e, desde maio (data-base), passou a desrespeitar, alterar sem 

discussão a jornada de trabalho e a negar o reajuste salarial, dentre outras mudanças na vida dos 

servidores (as). 

 

58. As malvadezas, em Mato Grosso do Sul, seguem a lógica federal, que vem desde o Golpe de 2016, 

de políticas e reformas neoliberais como a Emenda Constitucional nº 95/2016 (PEC da morte), que 

instituiu no Brasil um regime fiscal que impede o crescimento dos investimentos sociais, inclusive 

em educação pública; a Reforma Trabalhista e Lei das Terceirizações, que permitem a terceirização 

ilimitada e uberização das relações de trabalho; as Organizações Sociais na educação; a Reforma do 

Ensino Médio e, no atual governo, a liberação do porte e posse de armas; o ataque aos direitos 

sociais da população, especialmente de setores historicamente mais fragilizados, como negros, 

índios, mulheres, LGBTs e a Reforma da Previdência (atual PEC 6/2019), que aumenta o tempo de 

trabalho, a idade e a contribuição para Previdência, reduz os valores das aposentadorias, dos 

benefícios e pensões e do Benefício de Prestação Continuada para os idosos e deficientes e acaba 

com a aposentadoria especial para professores (as), dentre outras maldades com os trabalhadores e 

trabalhadoras sem geral. Além disso, promove ataques às entidades de luta, como a Medida 

Provisória 873, com o objetivo de sufocar financeiramente as entidades sindicais e, em Mato 

Grosso do Sul, com a redução das licenças sindicais, numa tentativa de enfraquecer o movimento 

sindical estadual, dentre outras medidas que retiram direitos duramente conquistados para favorecer 

a elite e o capital financeiro nacional e internacional, um dos primeiros ataques foi nos salários dos 

trabalhadores e trabalhadoras.  

 

59. Em Mato Grosso do Sul, embora com o cenário nacional muito difícil, fruto das lutas da FETEMS 

ao longo de 40 anos, e, mais especificamente, das conquistas nas duas gestões de Zeca do PT, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), que governou nos períodos de 1998-2001 e 2002-2005 e 

reorganizou as carreiras, a vida funcional e os salários dos servidores públicos estaduais e de duas 

gestões de André Pucinelli (PMDB) nos períodos de 2006-2009 e 2010-2014, em que, também se 

manteve e avançou na conquista de direitos, no ano 2000, foi aprovado o Estatuto dos Profissionais 

da Educação Básica (Lei Complementar 87/2000), que assegurou Piso Salarial para o nível Médio 

(hoje de R$4.052,00) por 40 horas; Piso para o nível Superior 50% acima do nível Médio, (hoje, 

R$6.079,17, por 40 horas); 1/3 da jornada para planejamento e, destes, 1/3 é cumprido em local 
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livre escolha dos professores (as); adicionais por tempo de serviço, por mudança de classe (a cada 5 

anos se muda de classe), por formação e por trabalho em local de difícil acesso; eleição para 

Diretores de Escola; jornada de 6 horas para os administrativos da educação e, direitos iguais para 

professores concursados, temporários e administrativos. 

 

60. Além disso, em 1994, a entidade conquistou Licença Sindical, sem nenhum prejuízo na carreira, 

para a FETEMS e para os Sindicatos Municipais, sendo 1 (um) licenciado para cada um dos 73 

sindicatos municipais menores e até 4 (quatro) pessoas liberadas para o maior sindicato, que é o da 

Capital. No total, são 103 pessoas licenciadas; as redes municipais, também, avançaram nos seus 

pisos salariais. Exemplo disso é a Capital, Campo Grande, que tem um piso salarial com valor 

acima do piso do Estado e, várias redes municipais têm pisos e jornadas de trabalho muito boas e, 

no ano de 2013, a FETEMS negociou com o governo e conseguiu aprovar uma política para o 

pagamento do Piso Salarial, previsto para a jornada de no mínimo 40 horas, para a jornada de 20 

vinte horas até o ano de 2018. O atual governo na gestão passada, alterou esta lei para até o ano de 

2021 e, agora, alterou novamente para pagar o Piso Salarial por 20 horas até o ano de 2025.  

 

61. O governo de Reinaldo Azambuja, ignorando o apoio que recebeu da sociedade e dos servidores 

públicos e os compromissos firmados na campanha para se reeleger em 2018, se negou a conceder 

reajuste na data-base de maio e, ainda, ameaçou acabar com o Abono de R$200,00, que vem desde 

o ano de 2015 e iria até 31 de maio de 2019 e o governo não queria manter.  

 

62. Diante disso, os administrativos da Educação, que são a maioria do servidores administrativos do 

Estado, fizeram 15 dias de uma greve forte, com muitas mobilizações e enfrentamentos (20/5 a 

01/6) cobrando reajuste salarial, de no mínimo, a reposição da inflação; a incorporação aos salários 

do Abono de R$200,00; a chamada dos concursados (500 administrativos estão aguardando) e, a 

manutenção da jornada de 6 horas, que após 20 anos, o governo determinou o retorno às 8 horas, 

em 1º. de julho de 2019. 

 

63. Após a greve e muita luta, a FETEMS e os Sindicatos, conseguiram manter o abono salarial até o 

ano de 2020; manter a jornada de 6 horas para os administrativos que trabalham nas escolas e a 

promessa da chamada dos concursados no segundo semestre e a reorganização da carreira (o que 

levaria a um reajuste salarial para os próximos anos). 

 

64. Com os professores e professoras estaduais, a maldade foi tamanha, que o ataque veio exatamente 

no período de férias do mês de julho. O governador Reinaldo Azambuja, enviou para a Assembleia 

Legislativa o Projeto de Lei Complementar 266/2019 para alteração do Estatuto dos Profissionais 

da Educação e, embora, com muitas mobilizações e enfrentamentos da categoria, aprovou o projeto 

com 14 votos favoráveis e 7 contrários (1 voto do PT, 1 do PRB, 1 do PSL, 1 do Solidariedade e 3 

votos do PSDB) e reduziu em 32% os salários dos professores temporários; reduziu as licenças 

sindicais; estendeu o prazo da Lei que estabelece o Piso Salarial para uma jornada de 20 horas, de 

2021 para 2024 e, além disso, pretendia fechar 8 escolas estaduais e acabar com a Eleição de 

Diretores, mas, diante da pressão voltou atrás.  
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65. Essas mudanças trouxeram, além do prejuízo financeiro e remuneração menor para quem faz o 

mesmo trabalho nas escolas, muito desgaste para toda a categoria, especialmente para os 

professores temporários, que tiveram salários reduzidos de uma hora para a outra (a partir do dia 

15/7) e, muitos, foram substituídos e ficaram sem salas de aula, sem justificativa.  

 

66. Seguindo o roteiro pautas surpresas, articuladas, da noite para o dia, a Prefeitura Municipal 

apresentou, na Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei Complementar 644/19, que aumentou a 

alíquota de contribuição de todos os servidores para a Previdência municipal, de 11% para 14%, e 

foi aprovado, ontem dia 16/7, por 18 votos favoráveis e 7 contrários.  

 

67. No mesmo sentido de mudanças que prejudicam os trabalhadores em educação e a sociedade, a 

Secretaria Municipal de Educação, adiou o retorno das aulas que deveriam recomeçar no dia 16 

passado, passando para o dia 22 de julho e informou que a mudança na data é devido a “reestruturação na 

organização das escolas”; realizou processo um seletivo para contratar 1,7 mil professores 

temporários para atuarem nos Centros de Educação Infantil, com salário de R$ 1,2 mil para uma 

jornada de 40 horas semanais, muito abaixo do Piso Nacional que é R$2.557,74, usando o 

subterfúgio de que serão “auxiliares”, desrespeitando a formação e a remuneração profissional e, 

demitiu (nas férias) os professores do Apoio Pedagógico Especializado, que são responsáveis por orientar 

em sala de aula, alunos com deficiência e autismo, para colocar no lugar profissionais sem a mesma 

qualificação com intuito de “economizar”. 

 

68. Ao longo dos anos de lutas, a FETEMS avançou muito no fortalecimento dos SIMTEDs, com apoio 

nos processos de negociação municipais, contratando uma assessoria que acompanha os processos 

de negociação salarial, de implantação do Piso Salarial e dos Planos de Cargos e Carreira, com 

acompanhamento das receitas e despesas dos municípios para subsidiar os processos de negociação 

salarial. 

 

69. A FETEMS e o avanço do Piso Salarial 

 

70. A FETEMS e os SIMTEDs responsáveis em Mato Grosso do Sul por exigir o cumprimento e 

aplicação da Lei 11.738/08 tiveram um papel fundamental para a garantia do pagamento do Piso e 

figuram como grande referência institucional na defesa do pagamento do Piso Salarial.  

 

71. Gráfico nº. 13 - Comparação da evolução entre o Piso Salarial Profissional Nacional e o da Rede 

Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, 2009 - 2018. 
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Fonte: MEC e Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Elaboração própria 

 

72. É perceptível a evolução permanente dos salários dos docentes da rede estadual de ensino, o que 

elevou o Piso Salarial da rede estadual muito acima do Piso Nacional e, levou o Estado de Mato 

Grosso do Sul, a equiparar e a ultrapassar a média dos salários dos demais profissionais com a 

mesma formação de nível superior, passando de 98% no ano de 2014 para 108,4%, em 2018, 

enquanto em nível nacional, houve no mesmo período, queda do percentual de 76,5%, em 2014, 

para 74,8%, em 2018. No período entre 2009 e 2018, o Piso Salarial nacional aumentou 154,4% e o 

estadual cresceu 306,2%.  

 

73. A evolução do Piso Salarial, também, acontece nas redes municipais. Após a implantação da 

Lei 11.738/08, que estabeleceu o Piso Salarial, a Federação dos Trabalhadores em Educação de 

Mato Grosso do Sul - FETEMS, começou o acompanhamento da implantação do Piso Salarial em 

todos os municípios. A partir do ano de 2009, começou a elaborar e publicar um Ranking Salarial 

dos municípios, a partir do levantamento sobre o valor do piso salarial municipal, feito junto às 

Secretarias Municipais de Educação. O Ranking é publicado no mês de abril ou maio de cada ano 

(em alguns anos, é atualizado e, mais no final do ano é republicado).  

 

74. Observação preliminar: O valor do Piso Salarial é o definido na Lei 11.738/200, Art. 2o, que diz, 

que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da Educação 

Básica será para a formação em nível médio, na modalidade Normal. Portanto, o Ranking é feito a 

partir do valor pago para o Nível Médio. 

 

75. Tabela nº. 00 - Tabela comparativo dos maiores e menores pisos salariais em Mato Grosso do Sul - 

Rede Estadual e Rede Municipal, 2009 - 2018. 

Comparativo entre os maiores e menores Pisos Salariais em Mato Grosso do Sul – 2009 a 
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2018 

Ano  Maior 

Valor PSPN 

Município Menor Valor 

PSPN 

Município 

2009 R$1.353,56 Chapadão do Sul R$520,00 Ponta Porã 

2010 R$1.812,40 Chapadão do Sul R$730,00 Maracaju 

2012 R$2.658,00 Corumbá R$1.071,72 Sonora 

2014 R$2.644,50 Campo Grande R$1.214,00 Corguinho 

2016 R$3.394,74 Campo Grande R$1.697,40 Miranda 

2018 R$3.774,87 Campo Grande R$1.917,78 Corguinho 

Fonte: Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Elaboração própria 

 

76. Tabela nº. 10 - Tabela comparativo do Piso Salarial Profissional Nacional em Mato Grosso do Sul - 

Rede Estadual e Rede Municipal, 2009 - 2018. 

 

Comparativo entre os Pisos Salariais, nacional, estadual e municipais – 2009 a 2018 

Ano Valor 

PSPN 

Nacional 

Valor PSPN da 

Rede Estadual 

Valor PSPN 

da Rede 

Municipal* 

Município 

2009 R$950,00 R$997,50 R$1.353,56 Chapadão do Sul 

2010 R$1.024,67 R$1.250,86 R$1.812,40 Chapadão do Sul 

2012 R$1.451,00 R$1.489,67 R$2.658,00 Corumbá 

2014 R$1.697,39 R$2.367,14 R$2.644,50 Campo Grande 

2016 R$2.135,64 R$3.338,36 R$3.394,74 Campo Grande 

2018 R$2.455,35 R$3.452,78 R$3.774,87 Campo Grande 
Fonte: Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Elaboração própria 

Nota: O valor é do maior Piso Salarial dos Municípios. 

 

77. O piso salarial do magistério de 2019 foi reajustado em 4,17%, passando para R$ 2.557,74, a partir 

de 1º de janeiro. Em Mato Grosso do Sul, segundo dos dados Ranking Salarial feito pela Secretaria 

de Políticas Municipais, dos 79 municípios, 53 municípios estão pagando o valor do piso; 20 

municípios não estão pagando; em 5 municípios a carreira se inicia pelo nível superior (portanto, 

não é parâmetro para considerar como pagando o piso) e 2 municípios não passaram informações. 

 

78. Tabela nº. 11 – Ranking do Piso Salarial Profissional Nacional em Mato Grosso do Sul - Rede 

Estadual e Rede Municipal, 2019. 

 

Ranking atualizado até dia 18/06/2019 

Nº.  Municípios C/H Piso Salarial 1/3 

H/Ativ. 

 

Nº.  Municípios C/H Piso Salarial 1/3 

H/Ativ. 

1 Campo Grande  40 4065,92 Sim 44 Camapuã 40 2557,74 Sim 

2 Rede Estadual 40 4052,80 Sim 44 Dois Irmãos Buriti 40 2557,74 Sim 

3 Nova Andradina 40 3860,00 Sim 44 Itaquirai 40 2557,74 Sim 

4 Sidrolândia 40 3823,62 Sim 44 Rio Verde T 40 2557,74 Sim 

5 Eldorado 40 3597,92 Sim 44 Caracol 40 2557,74 Sim 

6 Fatima Do Sul 40 3505,36 Sim 44 Brasilândia 40 2557,74 Sim 
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7 Três Lagoas 40 3427,30 Sim 44 Cassilândia 40 2557,74 Sim 

8 Naviraí 40 2973,32 Sim 44 Antonio João 40 2557,74 Sim 

9 Mundo Novo 40 2972,42 Sim 44 Coronel Sapucaia 40 2557,74 Sim 

10 Ribas Do Rio Pardo 40 2941,40 Sim 44 Sete Quedas 40 2557,74 Sim 

11 Água Clara 40 2918,14 Sim 54 Bodoquena 40 2543,85 Sim 

12 Novo H. Do Sul 40 2906,02 Sim 55 Bonito 40 2519,08 Sim 

13 Dourados 40 2904,90 Sim 56 Ponta Porã 40 2495,15 Sim 

14 Angélica 40 2881,82 Sim 57 Laguna Caarapã 40 2460,10 Sim 

15 Itaporã 40 2861,94 Sim 58 Miranda 40 2455,35 Sim 

16 Rio Brilhante 40 2820,06 Sim 59 Ladário 40 2402,46 Sim 

17 Costa Rica  40 2813,62 Não 60 Rochedo 40 2376,64 Sim 

18 Anastácio 40 2811,14 Sim 61 Chapadão do Sul 40 2361,84 Sim 

19 Caarapó 40 2801,94 Sim 62 Paranhos 40 2347,60 Sim 

20 Selvíria 40 2750,42 Sim 63 Alcinópolis 40 2299,00 Sim 

21 Batayporã 40 2676,92 Sim 64 Deodápolis 40 2298,80 Sim 

22 Paranaíba 40 2666,84 Sim 64 Terenos 40 2298,80 Não 

23 Juti 40 2651,90 Sim 66 Coxim 40 2232,16 Sim 

24 Iguatemi 40 2628,88 Sim 67 Japorã 40 2167,96 Sim 

25 Nova Alvorada Sul 40 2613,94 Sim 68 Figueirão 40 2146,26 Sim 

26 Santa Rita do Pardo 40 2602,68 Não 69 Bela Vista 40 2136,08 Sim 

27 Amambai 40 2593,68 Sim 70 Rio Negro 40 2135,64 Sim 

28 Maracaju 40 2591,82 Sim 71 Nioaque 40 1919,08 Sim 

29 Vicentina 40 2582,28 Sim 72 Tacuru 40 1918,30 Sim 

30 Douradina 40 2568,56 Sim 73 Corguinho 40 1917,78 Sim 

31 Aparecida Taboado 40 2564,82 Sim 1 Bataguassu   Sem Informação  

32 Aquidauana 40 2563,92 Sim 2 Paraíso das Águas   Sem Informação  

33 Inocência 40 2560,66 Sim 1 São Gabriel D`Oeste 40 4818,44 Sim 

34 Sonora 40 2559,78 Sim 2 Corumbá 40 3593,70 Sim 

35 Pedro Gomes 40 2558,30 Sim 3 Jateí 40 3450,00 Sim 

36 Jardim 40 2558,14 Sim 4 Taquarussu 40 3326,23 Sim 

37 Glória de Dourados 40 2557,96 Não 5 Guia Lopes Laguna 40 2950,40 Sim 

38 Aral Moreira 40 2557,94 Sim           

39 Jaraguari 40 2557,89 Sim 53 Municípios que pagam o piso Nacional em 2019. 

40 Bandeirantes 40 2557,82 Sim 2 Sem Informação 

41 Porto Murtinho 40 2557,79 Sim 5 Municípios que tem o início do piso no nível superior. 

42 Ivinhema 40 2557,78 Sim 20 Municípios que não pagam o piso nacional vigente. 

43 Anaurilândia 40 2557,76 Sim SIM -   Municípios que aplicam 1/3 de hora-atividade 

     NÃO -  Municípios que não aplicam 1/3 de horas-atividades 

Informações fornecidas pelos SIMTEDs, Secretaria de Políticas Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Ações da FETEMS por Secretaria/Pasta.  
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80. Balanço das ações da FETEMS por Secretaria, discorrendo sobre qual a importância dessa política 

para a categoria, o que foi feito no mandato e quais as propostas para o próximo período (vai no 

Plano de Lutas). 

 

81. Presidência, Vice-presidência, Tesouraria e Tesouraria adjunta, Secretaria Geral e Secretaria 

adjunta. 

 

82. A FETEMS e a sua Direção, coordenadas pelo Presidente, tem o cabe o papel de propor, discutir e 

definir princípios, a estratégia, a metodologia, os objetivos, o planejamento para a ação sindical, os 

princípios organizativos e de funcionamento da entidade.  

 

83. Os cargos de vice-presidente, tesouraria, tesouraria adjunta, secretária geral e secretaria adjunta, são 

os cargos que tem uma tarefa conjunta de, junto com o Presidente, fazer a gestão sindical da 

entidade, no nosso caso, da FETEMS. E, esta tarefa, sempre tem sido feita de forma coletiva. 

 

84. A FETEMS tem como finalidade a defesa dos interesses dos trabalhadores (as) em educação. 

Apesar de possuir objetivos diferentes das organizações empresariais, as entidades sindicais, 

também, necessitam alcançar resultados, tecer estratégias, estar de olho nos acontecimentos 

políticos, sociais e econômicos, e, enfim, trabalhar para atender bem seus filiados.  

 

85. E tem sido objetivo fazer, ao longo dos anos, uma gestão sindical coletiva e participativa que leve 

em conta as necessidades da base e os recursos da entidade. Por isso, a parte política e a financeira 

devem se complementar e precisam ser pensadas e trabalhadas em consonância com a agenda das 

ações de organização e mobilização da categoria. Não basta somente ter boas intenções e vontade 

política para administrar. É necessário garantir que os recursos existentes sejam utilizados da 

melhor forma possível, que as funções e tarefas sejam bem definidas e divididas, que as ações 

sejam realizadas em tempo e, principalmente, de forma a potencializar os resultados. 

 

86. Entendemos que gestão e o planejamento da ação sindical são fundamentais para o sucesso da luta e 

da organização da entidade, porque tudo o que é feito ou deixa de ser feito tem reflexo direto na 

vida dos trabalhadores (as) em educação. Por isso que a ação sindical precisa ser bem-feita. A nossa 

gestão tem o objetivo de ser eficiente política, administrativa e financeiramente e, por si mesma, 

democrática, pois traduz a ideia de “administrar” pelo envolvimento coletivo, por meio da 

discussão e do diálogo. 

 

87. Na conjuntura atual de constantes mudanças no cenário político, social e econômico, temos que 

avançar na luta e na organização. Para que isto aconteça, temos buscado representar bem a 

categoria, participar dos processos de negociações com os governos (estadual e municipais), 

formular a agenda de trabalho cotidiana planejada, propositiva, preparando os nossos dirigentes, 

organizando internamente, definindo prioridades, incorporando as demandas e relacionadas ao 

mundo do trabalho da educação, mas, também, o debate de temas que estão presentes no cotidiano 

da categoria, como saúde do trabalhador, políticas de gênero, políticas de raça/etnia, de juventude, 

dos aposentados, dos administrativos, e se, articulando com outros setores e movimentos. 
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88. Enfim, presidente, vice-presidente, tesouraria e tesouraria adjunta e secretaria geral e secretaria 

adjunta, atua junto com todas as Secretarias para atingir os objetivos da entidade.  

 

89. Secretaria Geral.  
 

90. A Secretaria Geral e a Adjunta tem como objetivo conduzir junto com o Presidente a política geral 

da FETEMS, as agendas de atividades do Presidente e das Secretarias, enviar e receber 

documentos, organizar atividades (assembleias, reuniões e outras); receber elaborar e encaminhar 

documentos da FETEMS; coordenar o trabalho da equipe de funcionários da FETEMS (papel dos 

funcionários no dia-a-dia, etc) e coordenar a utilização dos espaços da FETEMS (ceder, autorizar, 

acompanhar, etc). Atendendo a estes objetivos a Secretaria Geral coordenou a realização das 

Assembleias Gerais, Conselhos de Presidentes, Reuniões de Direção, Encontros, Seminários, 

Audiências Públicas e outras atividades realizadas pela FETEMS. 

 

91. 07/03/2017 - Em comemoração aos 38 anos, a FETEMS realizou um Seminário Estadual com 

mais de 1.500 participantes, no Teatro Rubens Gil de Camilo com a presença do cientista político e 

escritor, Emir Sader e da estudante secundarista do Estado do Paraná, Ana Carolina, com a temática 

contra as reformas e pela valorização e autonomia da escola pública. 

 

92. 15/03/2017 - Paralisação Nacional contra a Reforma da Previdência – Ato na praça do Rádio 

Clube e caminhada pelo centro de Campo Grande.  

 

93. 28/03/2017 - Ato na Praça Ary Coelho e Audiência Pública na Assembleia Legislativa com o 

tema: NÃO as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo de Michel Temer. 

 

94. 15/03 a 15/05 – Seminários Regionais sobre a Reforma da Previdência. FETEMS realiza Ciclo 

de Debates sobre a Conjuntura e a Reforma da Previdência. 

 

95. 24 a 28/04/2017 – FETEMS coordena no Estado as atividades da 18ª Semana Nacional em 

Defesa e Promoção da Educação Pública, realizada pela CNTE, em todo o País, com o tema, 

Democrática e Crítica: a Educação não está à venda! 

 

96. 30/05/2017 - Paralisação Nacional pela manutenção de Direitos da categoria. Tema: Nenhum 

Direito a Menos. 

 

97. 04/07/2017 Posse da atual Direção da FETEMS, para o período de 2017/2021. 

 

98. 21 a 23/11/2017 - VII Conferência Estadual da FETEMS: Em defesa do Plano Nacional de 

Educação e dos Direitos! No dia 22/11, foi suspensa a Conferência para acompanhar a votação da 

Reforma da Previdência Estadual que estava sendo votada na Assembleia Legislativa. 

 

99. Dia 27 e 28/11/2017 - Delegados da FETEMS acampam na Assembleia Legislativa para 

acompanhar a votação do Projeto de Lei que implanta a reforma da Previdência Estadual. 
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100. 28/11/2017 - Votação do Projeto de Lei fazendo a Reforma da Previdência Estadual. A 

FETEMS, organiza um grande movimento e mobilização contra. Os trabalhadores (as) em 

Educação vão para a Assembleia Legislativa (AL/MS) acompanhar a votação. A AL/MS é cercada 

policiais a cavalo, cães pit bulls e tropa de choque, dentro do plenário a tropa de choque atira balas 

de borracha e gás sobre a categoria, que invadem para tentar impedir a votação. 

 

101. 03/04/2018 - Paralisação dos Administrativos pela incorporação do abono e Audiência 

Pública na Assembleia Legislativa com o tema: Por uma carreira que valorize os Administrativos 

da Escola Pública. 

 

102. 08/04/2018 - Greve dos Administrativos por tempo determinado (deliberado em Assembleia 

Geral dia 06/04) a greve foi realizada no período de 10 a 30 de abril de 2018. 

 

103. 30/04 - Show na Estação Ferroviária em comemoração ao Dia 1º. de Maio – Dia do 

Trabalhador e da Trabalhadora e protestar contra a Reforma da Previdência, o fim dos sociais e 

trabalhistas e a defesa da Democracia. 

 

104. 10/08/2018 - Dia do Basta, com Paralisação Nacional contra a retirada de direitos. Ato na 

praça do Rádio e caminhada pelo centro de Campo Grande. Pauta: Basta de emenda constitucional 

95, de reforma trabalhista, de reforma da previdência, de desemprego, de privatizações, de aumento 

da energia, do gás e dos combustíveis, em defesa do emprego, da aposentadoria, dos direitos 

trabalhistas, dos concursos públicos, dos reajustes salariais, da reforma agrária e de saúde e 

educação e saúde de qualidade. 

 

105. 01/08 a 30/09/2018 – Seminários Regionais contra o Projeto de Reforma da Previdência. A 

FETEMS realizou 14 Seminários Regionais para debater a PEC 287/2017, projeto de Reforma da 

Previdência do governo de Michel Temer. 

 

106. A FETEMS, tradicionalmente, nos anos eleitorais promove debate com os candidatos ao 

Governo do Estado e Senadores por Mato Grosso do Sul, O debate contou com uma participação 

expressiva de trabalhadores (as) em educação de todo o Estado. 

 

107. 12/09/2018 - FETEMS promoveu o debate entre os candidatos ao governo do Estado. 

 

108. 19/09/2018 – FETEMS promoveu o debate entre os candidatos (as) ao Senado Federal. 

 

109. 17 a 23/09/2018 – A FETEMS e os SIMTEDs desenvolvem atividades da 19ª Semana 

Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, realizada pela CNTE, com o tema Pensar 

a Educação é pensar no Brasil.  

 

110. 22/11/2018 – Ato em Desagravo ao Ministério do Trabalho. A FETEMS junto com a 

CUT/MS e demais centrais sindicais realizaram um ato contra a extinção do Ministério do Trabalho 

e em defesa da aposentadoria e da previdência social. A concentração ocorreu em frente à 

superintendência regional do Ministério do Trabalho, no centro de Campo Grande.  
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111. No ano de 2019, a FETEMS, os SIMTEDs, junto com a CUT, CTB e demais centrais sindicais 

realizaram grandes atos, paralisações e mobilizações. 

 

112. 22/03/2019 - Paralisação Nacional contra a Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro. 

Em Mato Grosso do Sul, a educação paralisou e foi para as ruas em um grande Ato na praça do 

Rádio Clube e passeata pelo centro de Campo Grande. SED/MS, ameaçou cortar ponto dos 

trabalhadores (as) em educação que paralisassem e escreveu no seu comunicado 

PARALI‘Z’AÇÃO, e virou motivo de chacota e o assunto deu repercussão Nacional. 

 

113. 22 a 30/04/2019 – A FETEMS e os SIMTEDs desenvolvem atividades da 20ª Semana 

Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, realizada pela CNTE, com o tema Escola 

Pública, laica, plural, gratuita, sem violência, desmilitarizada, democrática, de qualidade social, 

com profissionais valorizados (as), integral e para todos.  

 

114. 11/04 a 23/05 - Seminários Regionais contra a Reforma da Previdência e Defesa da 

Educação. A FETEMS realizou junto com as Vice-Regionais e os SIMTEDs, 14 Seminários 

Regionais para debater a PEC 06/2019, da Reforma da Previdência e a defesa da Educação Pública 

de acordo com os temas da 20ª Semana Nacional.  

 

115. 20 a 30/05/2019 – Greve dos Administrativos pela incorporação do abono, Política salarial, 

manutenção da jornada de 6 horas, chamada de Concurso Público. O governo obrigou 2/3 a 

voltarem a trabalhar sob pena de multa de 50 mil/dia. Após uma semana, o governo ganhou a 

ilegalidade da greve e os profissionais retornam para as escolas. Uma conquista desta greve é que 

os administrativos da educação foram os únicos servidores que mantiveram a jornada 6 horas de 

trabalho (os demais servidores passaram a trabalhar 8 horas a partir de 1 de julho). O governo abriu 

negociação com uma comissão da FETEMS para discutir a reestruturação da carreira. 

 

116. 15/05/2019 – Dia Nacional de Greve da Educação. O Ato realizado em frente a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul com caminhada pela Avenida Costa e Silva até o Terminal 

Morenão, retornando e finalizando o ato com um abraço simbólico no paliteiro da UFMS. O 

movimento foi denominado Tsunami da Educação. A FETEMS SIMTEDs, o SISTA (Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Fundação Universidade Federal de MS e Institutos Federais de Ensino 

de MS), a ADUFMS (Associação dos Docentes da UFMS), a ADUEMS (Associação dos Docentes 

da UEMS), os DCEs da UEMS e UFMS, as entidades sindicais e movimentos sociais levaram mais 

de 10 mil às ruas de Campo Grande e nas Regionais mais de 3 mil pessoas.  

 

117. 14/06/2019 – Greve Geral contra a Reforma da Previdência e contra os cortes de verbas da 

Educação. Mais uma vez, a GREVE GERAL de 14 de junho foi sucesso em Mato Grosso do Sul! 

A FETEMS e os SIMTEDs, com a participação das centrais sindicais e movimentos sociais, mais 

uma vez, demonstraram força e organização e colocara mais de 20 mil nas ruas de Campo Grande.  

 

118. 14/06/2019 - Ato na Secretaria Estadual de Educação com os trabalhadores 

Administrativos da Educação. Após o ato no centro da cidade, os administrativos seguiram para 
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SED/MS, onde fizeram a lavagem da calçada com sabão em pó e agua sanitária, com referência a 

operação Nota Zero com verificação de fraudes na licitação de Reformas de escola.  

 

119. Semana de 08 a 12/07/2019 - Delegação da FETEMS viajam para Brasília para fazer vigília e 

acompanhar votação em 1º turno da Reforma da Previdência. 

 

120. 08 a 12/07/2019 – Mobilização na Assembleia Legislativa. Mesmo a categoria estando em 

período de férias, a FETEMS mobilizou os SIMTEDs e os trabalhadores (as) em educação para 

acompanhar a tramitação e votação na Assembleia Legislativa e fazer pressão para que os 

Deputados Estaduais votassem contrários a alteração da Lei Complementar 087/2000, Estatuto dos 

Trabalhadores em Educação, onde o governo propunha reduzir o salário dos professores 

convocados e alterar a Lei que estabeleceu o piso salarial para 20 horas. Ao final, com 14 votos 

favoráveis, a lei foi aprovada. A partir de então, o salário dos professores (as) convocados foram 

reduzidos em 32% e o prazo para o cumprimento da Lei que estabeleceu o piso salarial para 20 

horas, passou de 2021 para 2024.  

 

121. 07/08/2019 – FETEMS promove Seminário de Gestão Democrática para Diretores/as da 

Rede Estadual como palestrantes Professor Dr° Antonio Osorio e o autor da Lei de Gestão 

Democrática Deputado Estadual Pedro Kemp.  

 

122. 13/08/2019 – Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra a Reforma da Previdência 

e contra os Cortes na Educação. A Educação paralisou mais uma vez (pela quarta vez este ano) e 

foi às ruas para protestar contra as políticas do governo de Jair Bolsonaro, que acaba com o direito 

à aposentadoria e retira recursos da educação (o governo fez cortes pela segunda vez nos recursos 

da educação, para pagar as emendas parlamentares dos Deputados Federais que votaram favoráveis 

à Reforma da Previdência na Câmara Federal). Foram realizados 15 atos regionais com uma 

participação expressiva da categoria em todos os atos. 

 

123. 14/08/2019 - Delegação da FETEMS participa em Brasília da Marcha das Margaridas, que 

reuniu milhares de mulheres. A Marcha das Margaridas foi um dos maiores movimentos que os 

trabalhadores e trabalhadoras já fizeram em Brasília. Uma multidão de mulheres ocupou Brasília no 

dia de hoje para defender a reforma agrária, terra, trabalho, saúde, educação, moradia, transporte, 

Lula Livre, dignidade e respeito para os trabalhadores (as), especialmente para as trabalhadoras (es) 

do campo.  

 

124. Todas as mobilizações, greves, paralisações e atos realizados neste período, contaram com a 

organização da FETEMS e dos SIMTEDs, mas, foram realizados em conjunto com a CUT, CTB e 

demais centrais sindicais e movimentos estudantis e sociais.  

 

125. Além das atividades citadas, muitas outras aconteceram. Muito trabalho foi feito. Participamos 

de reuniões e negociações com representantes dos governos estadual e municipais; reunimo-nos em 

centenas de assembleias; estivemos presentes em atividades internacionais, nacionais, regionais e 

municipais; realizamos greves, mobilizações, paralisações, passeatas e panfletagens; participamos 

de debates educacionais; doamos, literalmente, o sangue pela Educação. Construímos e 
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fortalecemos a CUT e a CNTE. Contribuímos na criação e nos tornamos referência na manutenção 

dos movimentos sociais e populares, consolidando a democracia em Mato Grosso do Sul e no 

Brasil. Enfim, estamos fazendo e mudando a história. 

 

126. Secretaria para Assuntos Jurídicos 

 

127. Do enfrentamento sindical à judicialização dos direitos dos Trabalhadores em Educação.  

 

128. No último Congresso Estadual da FETEMS, a conjuntura que se apresentava já era 

extremamente turbulenta e conservadora no que se referia à correlação de forças no Congresso 

Nacional, desde a ditadura militar até a reeleição da Presidenta Dilma em 2015. 

 

129. Um conluio carimbado e institucionalizado da ultradireita articulada, descambou no desfecho do 

impeachment da Presidenta Dilma em 2016 e posteriormente a sucessão de Temer. A direita 

conservadora, fascista, reacionária e violenta, se instaurou com um rolo compressor com o único e 

maquiavélico objetivo de destruir os direitos dos trabalhadores em todos os setores da gestão 

pública, especialmente os da educação. 

 

130. Com o resultado das urnas em 2018 e a posse de Bolsonaro, o caos institucional foi implantado 

de forma avassaladora, fragilizando assim os direitos e garantias fundamentais previstas na 

Constituição Federal. Um verdadeiro ataque ao estado democrático de direito, cujo mentor, 

Bolsonaro, faz uso de suas prerrogativas legais para propagar ódio e incitar violência por meio de 

uma polarização midiática. 

 

131. O descumprimento das normas vigentes foi sacramentado num descaso total com a 

transparência pública, a ampla defesa, o devido processo legal. Ademais, o cenário jurídico é 

prejudicado pela má interpretação e aplicabilidade da atual legislação, conforme a conveniência 

estatal, ferindo assim os princípios do direito público. 

 

132. No Mato Grosso do Sul não foi diferente! No primeiro mandato do governador Reinaldo 

Azambuja, enfrentamos o governo com uma greve, reivindicando a manutenção do projeto de 

política salarial do magistério, além do descaso com a agenda de reformulação do plano de cargos e 

carreira do administrativo, alterações burocráticas nas legislações educacionais, reajuste na alíquota 

previdenciária, ataques à gestão democrática e investidas do projeto escola sem partido. 

 

133. A reeleição e posse de Azambuja em 2019, aprofundou os retrocessos na educação com as 

perdas de direitos conquistados historicamente, dentre eles: novos ataques às políticas educacionais, 

fim dos progetecs, extinção da gestão democrática, tentativa de aumento da jornada de trabalho do 

administrativo, reescalonamento da política salarial do magistério e fim da isonomia salarial entre 

professores efetivos e convocados. 

 

134. Vivemos um verdadeiro ataque orquestrado em todas as esferas governamentais que requer de 

nós, enquanto organização sindical, um processo de reorganização das estratégias jurídicas, para 

esclarecer e defender os profissionais da educação. 
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135. A FETEMS por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de sua Assessoria Jurídica,  orienta 

e acompanha a tramitação dos registros sindicais, informa e encaminha as publicações das 

legislações vigentes da SED e publicações no diário oficial,  acompanha a situação  jurídica dos 

SIMTEDs, subsidia os SIMTEDs nas aposentadorias, acompanha a criação dos RPPSs e suas 

alterações, amplia as discussões sobre a reforma da previdência e demais assuntos educacionais  

pertinentes  do país, defende os direitos educacionais e previdenciários, interpõe ações individuais e 

coletivas nas instâncias superiores. 

 

136. É imperioso salientar que a judicialização nas organizações sindicais, serão sempre o último 

recurso até que todas as negociações sejam esgotadas no campo do debate de ideias, articulação 

com os representantes do parlamento, etc. 

 

137. Enfim, completamos 40 anos como entidade sindical, representativa e referência no estado de 

MS, como fonte inesgotável de justiça social e na defesa da democracia nacional. 

 

138. "Saudade da justiça imparcial, exata, precisa. Que estava ao lado da direita, da esquerda, centro 

ou fundos. Porque o que faz a justiça é o "ser justo". Tão simples e tão banal. Tão puro. Saudade da 

justiça pura, imaculada. Aquela que não olha a quem nem o rabo de ninguém. A que não olha o 

bolso também.  Que tanto faz quem dá mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz." Frase 

de Rui Barbosa.  

 

139. Secretaria de Formação Sindical 
 

140. Atividades coordenadas e desenvolvidas pela Secretaria de Formação Sindical (2017 a 

2019). 

 

141. Assumimos a Secretaria de Formação Sindical em julho de 2017 e em seguida já apresentamos 

uma proposta/planejamento para desenvolver no decorrer do mandato. 

 

142. A Formação Sindical da FETEMS é um momento de conhecer a nossa história sindical, 

compreender como é a ação do Estado frente às políticas públicas e também um momento de 

fortalecer a nossa luta em Defesa dos Nossos Direitos, por uma educação pública de qualidade 

social para todos e pela valorização dos profissionais em Educação. Façamos a nossa parte em 

defesa dos nossos direitos e com o compromisso de articular a nossa base em defesa de um projeto 

de sociedade que contemple a nossa pluralidade cultural. 

 

143. Iniciamos o mandato realizando a Conferência Estadual da Federação dos Trabalhadores em 

Educação, na qual ocorreu em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, do dia 21 até o dia 23 

de novembro, a VII Conferência Estadual - 'Em Defesa do Plano Nacional de Educação e dos 

Direitos' - Rumo ao Centenário de Paulo Freire, contamos com a participação de mais de 900 

delegados, representando os 78 municípios e os 73 sindicatos até então filiados a FETEMS.  
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144. No ano de 2017 coordenamos o processo das Conferências Populares de Educação para debater 

sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) e os desafios diante do desmonte do Governo Federal 

após o período do Golpe de retirada da Presidenta Dilma. Realizamos 12 conferências no Estado de 

Mato Grosso do Sul com a participação dos Sindicato de base (SIMTED/SINTED), com o 

envolvimento das universidades públicas e particulares, participação do Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul (IFMS) e demais organizações em defesa da educação pública e do PNE. 

 

145. No início de 2018 realizamos a Conferência Estadual Popular de Educação com a participação 

de mais de 400 delegados na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação (FETEMS) sob a 

coordenação do Fórum Estadual de Educação, na qual a FETEMS tem assento. 

 

146. A Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), foi realizada a etapa nacional nos 

dias 24, 25 e 26 de Maio de 2018, em Belo Horizonte/MG. Um ação que possui caráter 

mobilizador, de luta e resistência na defesa da democracia e apresentou um conjunto de propostas 

relativas ao monitoramento e avaliação e à efetiva implementação do Plano Nacional de Educação 

– PNE, aprovado pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, nas três esferas federativas, no 

contexto da agenda instituinte do Sistema Nacional de Educação, abrangendo especialmente a 

participação e o monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à 

educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. A FETEMS esteve presente com a 

participação de aproximadamente100 delegados da direção da Federação de dos Sindicatos de 

Base. 

 

147. Em agosto de 2018 iniciamos o Segundo Ciclo de Seminários Regionais na qual tínhamos como 

Tema “Conhecendo a Nossa História para defender os nossos direitos”. De agosto a setembro de 

2018 realizamos 13 Seminários Regionais com o envolvimento de mais de 1000 (mil pessoas). 

Momento para debater sobre a nossa história e “O Papel do Sindicato na atualidade diante da 

conjuntura política, econômica, social, das relações de gênero, etc”. 

 

148. Nos dias 15 e 16 de junho e realizamos em parceria o I Seminário “Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): Sentidos e Significados das Políticas Curriculares Brasileiras” em parceria com 

a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e no início de agosto (10 e 11) realizamos o segundo 

Seminário sobre a temática da BNCC e os Desafios para a educação. 

 

149. No dia 30 de agosto de 2019, realizamos uma Audiência Pública sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) em parceira com o Deputado Amarildo Cruz e com a Participação do Professor 

Fernando Pena da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Professora Maria Lima da UFMS. 

 

150. No início de 2019 realizamos um Seminário de Formação Sindical com a Participação do 

Professor Gilmar, representando a Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE) que 

pontuou sobre o que representa na atualidade o projeto do atual governo no campo educacional e o 

Professor João Felício, representando a Central Única dos Trabalhadores que fez uma análise de 

conjuntura e o que representa o Governo Bolsonaro para a classe trabalhadora. 
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151. Em 2019 realizamos 12 Seminários Regionais para debater sobre a Reforma da Previdência 

com os Trabalhadores em Educação e demais categorias.  

 

152. Em parceria com o Mandato do Deputado Pedro Kemp realizamos a Audiência Pública, no dia 

13 de maio, em Defesa do Regime de Previdência para discutir o impacto do projeto para a classe 

trabalhadora. 

 

153. Participamos do Seminário sobre “O FUNDEB permanente”, na qual contou com a participação 

do Presidente da CNTE, professor Heleno Araújo. O Seminário foi realizado pela Deputada Federal 

Rose Modesto (PSDB) que buscou a FETEMS para realizar em parceria e com isso envolvemos a 

direção da Federação e os 74 Sindicatos filiados à entidade. 

 

154. Além dessas atividades estivemos presentes no Conselho Estadual de Educação (CEEMS), 

Conselho do FUNDEB, Conselho de Merenda Escolar, Conselho da AGEPREV, Conselho da 

Mulher, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador(CISTT) , Fórum Estadual Permanente de 

Apoio à Formação Docente, Fórum Estadual de Educação(FEEMS), Fórum de Combate ao 

Racismo, Fórum Da Educação do Campo , Fórum Estadual da Educação Infantil, Comissão e 

Monitoramento do PNE, PEEMS e Planos Municipais de Educação, Direção e Conselho e Fiscal da 

CASSEMS( participação de diversos membros da direção da FETEMS), Fórum dos Servidores 

Públicos , etc. 

 

155. Desafios: Organizar o coletivo da Formação e realizar os Seminários Regionais sobre a 

Organização Sindical. Realizar a formação organizada pela Confederação dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). Continuar participando das 

atividades de formação da CUT e da CNTE e organizar /propor formação sindical aos Sindicatos 

filiados à FETEMS. 

 

156. Secretaria de Assuntos Educacionais:  
 

157. A Política educacional visa a uma educação de qualidade e para todos, tendo como objetivo 

comum o que se está proposto na CF, artigo 205 – visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

158. Políticas educacionais é dever do Estado, uma vez que a ele cabe a finalidade de satisfazer o 

direito do cidadão juridicamente protegido, reside numa forma federativa de educação com 

atribuições e competências e nesse sentido, almeja garantir educação acessível em todos os níveis, 

da educação básica ao ensino superior, porque educação é algo que vai além das fronteiras do 

ambiente escolar e nessa ótica deve se pautar na preparação para a plenitude da vida. 

 

159. A mudança educacional ocorrerá, efetivamente, quando as políticas públicas, e em especial os 

Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação, deixarem 

de ser peças de ficção para se tornarem realidade. 
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160. Outros grandes desafios também merecem destaque, como fortalecimento imprescindíveis do 

sistema nacional de educação: o apoio e valorização de todos os profissionais em educação e a 

melhoria dos investimentos na educação em todas as etapas. 

 

161. Enfim, as metas previstas no Plano Nacional de Educação têm, ou pelo menos pretendem ter 

suas raízes fincadas na escola pública, até porque não se faz educação sem as escolas, tampouco 

sem os professores e demais agentes nelas envolvidos. 

 

162. A Secretaria de Assuntos Educacionais da FETEMS tem acompanhado e participado junto com 

as demais secretarias de todos os debates que a entidade tem feito.  

 

163. Secretaria dos Funcionários Administrativos da Educação: Lutas e 

Conquistas. 
 

164. A luta dos Funcionários Administrativos em Educação vem há anos. Sempre vistos como 

trabalhadores invisíveis das escolas públicas. Para muitos da comunidade escolar, dentro de uma 

escola só existia Professores e Alunos. Mais com o passar do tempo, os Funcionários 

Administrativos em Educação foram se fortalecendo e começando a ganhar seu espaço dentro da 

comunidade e do movimento sindical. A FETEMS e seus 74 SIMTEDs são responsáveis diretos 

por estas lutas e conquistas.  

 

165. Em 03 de março de 1979 foi fundado a FEPROSUL (Federação dos Professores de Mato 

Grosso do Sul), onde agregava somente os professores. Pensando na unificação dos Trabalhadores 

em Educação, envolvendo todos os trabalhadores das unidades escolares (Professores, 

Coordenadores, Especialistas e Funcionários Administrativos) à FEPROSUL passou a ser a 

FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) agregando todos os 

Trabalhadores em Educação, através dos seus 74 SIMTEDs.  

 

166. Com o passar dos anos o número de funcionários Administrativos filiados a FETEMS e os 74 

SIMTEDs foi aumentando e hoje temos mais de 50% da categoria está filiada em nossas entidades 

sindicais.  

 

167. O reconhecimento definitivo que os Funcionários Administrativos em Educação faziam parte do 

grupo Educação, foi em 2008, na gestão do Professor Jaime Teixiera, quando estes servidores 

conquistaram a inclusão do seu Plano de Cargos e Carreiras dentro do Estatuto da Educação: Lei 

Complementar 087. Uma conquista encabeçada pela FETEMS e seus sindicatos de base.  

 

168. Através da FETEMS e dos SIMTEDs foi implantado no Estado de Mato Grosso do Sul uma 

política nacional de valorização profissional do Governo LULA, o Curso PROFUNCIONÁRIO, 

que é um Curso técnico profissionalizante específico para a função de Funcionários de escolas, que 

hoje atende mais de 52 municípios no estado de Mato Grosso do Sul, com mais de 4.000 mil 

funcionários formados.  Luta e conquista da categoria! 
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169. Ao passar mais de 20 anos da unificação dos trabalhadores em Educação, FETEMS e SIMTEDs 

conquistaram junto com a categoria a realização de vários concursos, tanto para professores como 

para funcionários Administrativos. Hoje, em 2019 temos um concurso de Funcionários 

Administrativos válido por dois anos para ser chamado 500 novos Administrativos ainda este ano e 

a expectativa de prorrogação do concurso por mais dois anos, na expectativa de novas chamadas.   

 

170. A valorização profissional e financeira veio no passar dos anos. Em 2004 houve uma 

reestruturação de Carreira transformando a política salarial de Vencimento Base para uma política 

de Subsídio. Com esta reestruturação a FETEMS e os SIMTEDs negociaram com o Governo do 

Estado as distorções salariais e recuperando o poder aquisitivo e financeiro da categoria. Esta 

reestruturação deu um acréscimo de 20% à 40%, dependendo do tempo de serviço de cada 

Funcionário Administrativo.  

 

171. Passaram-se vários Governos e a crise financeira tomou conta do país e o poder aquisitivo da 

categoria perdeu valor. Hoje, em 2019, a FETEMS e os SIMTEDs juntamente com a categoria está 

em fase de negociação com o atual Governo do Estado, Reinaldo Azambuja, para realizar uma nova 

reestruturação na Carreira para recuperação do poder aquisitivo. Essa conquista se valeu após 15 

dias de greve, nos meses de maio e junho, com muita união e luta, mesmo a Justiça dizendo que o 

movimento grevista era inconstitucional.  

 

172. Momento histórico para os Administrativos da Educação foi no ano de 2018, também na gestão 

do atual presidente da FETEMS, Professor Jaime Teixeira, quando nas negociações salariais a 

categoria não aceitou um reajuste insignificante do Governo Reinaldo Azambuja e declaram 

GREVE GERAL. Foi um momento de coragem, porque estes bravos trabalhadores fizeram 

sozinhos o movimento grevista sem a participação de outras categorias, mas sempre com o apoio da 

FETEMS e seus 74 SIMTEDs, conquistando um acordo com o Governo do Estado, onde em parte 

o Governo não cumpriu. Com a alegação que o período eleitoral não permitia o cumprimento de 

parte do acordo. Ficando o Governo Azambuja taxado de mentiroso.  

 

173. Em 2019, novamente os bravos funcionários administrativos entraram em greve após o Governo 

retornar a carga horaria de 6 horas para 8 horas e sinalizar reajuste ZERO e não incorporar o Abono 

de R$ 200. Mais um momento importante para a categoria de Administrativos da Educação que 

marcharam sozinhos contra o Governo do Estado com o apoio total da FETEMS e dos SIMTEDs. 

Ao término de 15 dias seguidos de GREVE o Governo do Estado recorreu por duas vezes ao 

judiciário para impedir a continuidade da greve que tinha mais de 70% de adesão. Conquistamos o 

compromisso da manutenção da carga horária de 6 horas, onde os Administrativos da Educação são 

os únicos a cumprir esta carga horária, enquanto todos os outros servidores do Estado fazem 8 

horas. Conquistamos também a reestruturação de carreira, para um estudo de recuperação do poder 

aquisitivo da categoria. Este momento se deu da união e consciência da categoria que quem faz o 

sindicato e a federação é a base. E unidos somos mais fortes.   

 

174. Neste período de mais de vinte anos de unificação da classe dos trabalhadores em Educação a 

FETEMS e os SIMTEDS vem buscando a unificação dos Estatutos municipais para agregar todos 

os trabalhadores da Educação no mesmo estatuto.  
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175. À FETEMS realizou vários Encontros Estaduais de Funcionários Administrativos da Educação 

para formação sindical e melhor conhecimento da carreira. Nossa CNTE também realizou 

encontros nacionais para formação sindical e conhecimento da realidade da categoria em todo o 

país.    

 

176. A luta continua, e unidos e fortes estes companheiros de lutas tem muito a conquistar. Com a 

reestruturação de carreira, temos que garantir continuidade do PROFUNCIONÁRIO de nível médio 

e uma formação técnico profissionalizante de nível superior, conforme já previsto na LDB, 

incorporação do abono, recuperação salarial com ganho real, realização e chamada de concurso e 

lutar pela inclusão dos Funcionários Administrativos no texto do novo FUNDEB.  

 

177. A luta por valorização e melhores condições de trabalho, nunca acaba, cada dia queremos mais 

e para isso temos que continuar confiando em nosso sindicato de base (SIMTEDS) e na Federação 

dos Trabalhadores da Educação (FETEMS) porque juntos somos mais FORTES. 

 

178. Secretaria de Comunicação 
 

179. Comunicação Sindical na formação política dos SIMTEDS e dos (as) trabalhadores (as) 

em educação. 

 

180. “Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 

Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração” (Nelson Mandela). 

 

181. Vivemos em uma sociedade subjugada a um projeto de comunicação da classe dominante 

veiculada na grande e variada mídia, a que detém o monopólio da informação e que no jogo político 

neoliberal, encobre, marginaliza e naturaliza os reais problemas da população e apresenta, 

engenhosamente, outra versão, condizentes com a lógica do capital, como condicionante de uma 

formação para atender prontamente as imposições da mesma. Formação de “consciência” para a 

conformação e de “inconsciência” para a emancipação, de forma tão assustadora ao ponto de 

definir os rumos políticos do país como pudemos vivenciar no último pleito nacional, no qual foi 

construído através das mídias sociais um personagem “fake” que venceu as últimas eleições no 

Brasil. 

 

182. Diante deste quadro a comunicação sindical deve ser um espaço contra-hegemônico, cuja 

estratégia é informar para formar politicamente o trabalhador e assim, conduzi-lo à reflexão crítica 

acerca da realidade que o envolve como mecanismo de enfrentamento às condições nela 

apresentadas. 

 

183. O grande desafio é a construção de regras, normas para que a comunicação seja democrática. 

Sem mídia democrática não há democracia; sem uma comunicação estruturante não poderemos 

enfrentar o monopólio midiático informacional, que manipula e modula a informação, e torna a 

comunicação hegemônica dos grandes grupos capitalistas. 

 

https://www.pensador.com/autor/nelson_mandela/
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184. A imprensa no sindicato é um órgão fundamental e estruturante. A comunicação com os 

SIMTEDs, com a categoria, com a imprensa local, na divulgação das ações, nas explicações sobre 

as políticas, agitação para a luta e constituição de identidade política com a entidade perpassam à 

coordenação de imprensa. Neste sentido, para além de pensar as tarefas e frente a serem cobertas 

pela assessoria de imprensa, é fundamental pensar qual imprensa que a FETEMS necessita. 

 

185. A comunicação é prioridade, como impulsionadora da luta sindical e do enraizamento da 

entidade na base, sendo mais do que o conjunto de suas publicações. Contamos uma equipe de 

Comunicação conectada com os 74 SIMTEDs e com a categoria e seus anseios, se 

responsabilizando por respondê-la e que é a vitrine da nossa Federação, sempre antenada às 

atividades cotidianas da direção sindical, em preocupação permanente com a formação política da 

categoria e com a organização sindical (visitas às bases e difusão dessas atividades de forma 

organizada e analítica – não apenas informativa – divulgação de informações de interesse dos(as) 

trabalhadores(as) ainda que não diretamente relacionados com as questões sindicais e políticas 

específicas – gerando um conteúdo diferenciado não só em termos de forma e acompanhamento das 

redes sociais, sites, impressos, e outros, mas em um todo. 

 

186. Com a crescente informatização da vida temos que entender que a FETEMS é a protagonista 

imediata e in loco, da comunicação das atividades sobre a Educação, sendo clara e ágil nessa “era 

de informação digital”. Lembrando que a produção de conteúdo não é exclusividade da grande 

mídia e nem das entidades. Precisamos entender as mídias instantâneas e verificar a veracidade para 

tê-la como uma ferramenta de auxílio da luta sindical, e “sairmos na frente” na constituição dos 

conceitos e pautas coletivas que dizem respeito à categoria. Além de entender tais ferramentas 

como importantes aliados no estreitamento de laços entre a categoria e as direções dos SIMTEDs, 

entre a FETEMS e os demais movimentos de esquerda. 

 

187. Não podemos esquecer que, assim como as redes sociais são importantes aliados na 

comunicação instantânea, elas também apresentam limitações. O perfil de tamanho dos textos e de 

caráter instantâneo não permitem grandes debates e um aprofundamento linear de discussão. Para 

estas demandas os instrumentos mais importantes continuam a ser o jornal e revista, onde se pode 

entrar em maiores detalhes e aprofundar as discussões, conectando debates e se abrindo para 

intervenções da categoria, não somente da direção da entidade. 

 

188. A diversificação dos meios de comunicação da FETEMS e dos SIMTEDs ajuda de imediato à 

propagação das atividades e políticas da entidade, pois amplia as pessoas que têm contato com o 

sindicato e com a categoria.  

 

189. Nossa equipe: Na composição da Direção Executiva da FETEMS, que possui 21 pastas, temos 

a Secretaria de Comunicação, tendo como diretora a professora Deumeires Morais que conta com 

uma profissional em Comunicação, a jornalista Andréia Cercarioli. 

 

190. Nossa estrutura conta com Jornalista, Cinegrafista, Ilha de Edição, estúdio, computadores, 

máquinas fotográficas, filmadoras, celulares, Datashow, som, auditório, veículos, ampla rede de 

contatos nos meios de comunicação de Mato Grosso do Sul e a organização funcional dos 74 
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SIMTED’s, das Secretarias da Federação, contribuindo com os objetivos da Secretaria de 

Comunicação. 

 

191. Nossa rotina diária:  

 

192. - Comunicação diária com os Presidentes dos SIMTEDs, Direção da FETEMS e Delegados de 

Base da CNTE;  

 

193. - Compartilhamento e Publicações de todas as matérias, revistas, banners, entre outros da 

FETEMS, CNTE e CUT nos grupos de Watts, linha de transmissão, Facebook e site da Federação;  

 

194. - Programa FETEMS em Debate que é apresentado pelo Presidente da FETEMS, Professor 

Jaime Teixeira, de segunda à sexta-feira, na TV Bandeirantes, dentro do Telejornal MS Urgente, às 

12h30min, com duração de 5 minutos, no canal 13.1 e na NET 19 e 519 e compartilhamento do 

Programa no Watts e Facebook;  

 

195. - Leitura dos Diários Oficiais do Estado e Campo Grande para matérias; - Responder as Redes 

Sociais; - Publicação das Datas comemorativas, entre outras. 

 

196. Nosso cotidiano:  

 

197. - Envio de release para a imprensa local;  

 

198. - Acompanhamento de Audiências Públicas tanto nas Câmara Municipais e Assembleia 

Legislativa;  

 

199. - Clipping das matérias publicadas na imprensa local;  

 

200. - Incentivo a publicação de artigos no site da FETEMS;  

 

201. - Matérias da CASSEMS (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul), onde 

diretores (as) da FETEMS fazem parte;  

 

202. - Vídeos do Presidente da FETEMS para a Direção, Presidentes, Delegados de Base da CNTE e 

Trabalhadores (as) para repasses imediatos por meio de watts e Face;  

 

203. - Acompanhar as agendas dos membros da Direção da FETEMS em eventos e atividades;  

 

204. - E-cards contra a Reforma da Previdências, Cortes das Verbas da Educação, entre outras 

campanhas;  

 

205. - Faixas, cartazes, panfletos, pirulitos, outdoors, painéis eletrônicos, TV aberta, Rádios, sites, 

carros de som, teatro, apresentações culturais, dentre outros em Campanhas de grande 

massificação;  
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206. - Abaixo-assinado contra a Reforma da Previdência, entre outros;  

 

207. - Impulsionamento no Facebook; - Apoio nas eleições e eventos dos 74 SIMTEDs, Sindicatos 

Cutistas e Movimentos Sociais ajudando na confecção de artes e de materiais e na divulgação;  

 

208. - Cerimonial nas atividades da FETEMS, entre outros. 

 

209. Eventos:  

 

210. - Sarau dos Aposentados, Mensal;  

 

211. - Seminários e Audiências Públicas de 2019: em todas as Regionais sobre Reforma da 

Previdência sobre: Cortes das Verbas da Educação, Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, 

Seminário de Comunicação, congressos; conferências; encontros dos (as) funcionários (as) 

administrativos, dos (as) especialistas em educação, dos (as) aposentados (as), saúde do 

trabalhador, relações sociais de gênero, antirracismo, financiamento da educação, planos nacional, 

estadual e municipais de educação; planejamento pedagógico; piso salarial profissional nacional; 

plenárias,  assembleias gerais dos trabalhadores (as) em educação do estados e municípios;  

 

212. - Pesquisas com Professores e Trabalhadores Administrativos para Campanha Salarial, Saúde 

do (a) Trabalhador (a), Gênero, entre outros;  

 

213. - Cobertura jornalística das assembleias em todas as regiões do Estado para debater as questões 

e as bandeiras de lutas nacionais, estaduais e locais e das inúmeras visitas permanentes e 

sistemáticas a todos os Sindicatos municipais, participando de assembleias, reuniões, 

comemorações, confraternizações, negociações e outras atividades a convite dos Sindicatos;  

 

214. - Conselho de Presidentes e Assembleia Geral;  

 

215. - Reunião com a direção da FETEMS;  

 

216. - Assembleias Regionais; Congressos e Conferências;  

 

217. - Lançamento do Selo dos 40 anos da FETEMS;  

 

218. - Uma das coberturas mais importantes me 2018 foi o debate histórico com os candidatos a 

Governador do Estado e Senadores da República, em 2018. O debate com ampla participação da 

categoria na forma presencial e através de transmissão ao vivo pelo Facebook da página da 

FETEMS, onde foi uma oportunidade para que cada candidato expusesse suas propostas sobre 

educação para toda a sociedade e os trabalhadores (as) em educação e debatesse com os presentes 

suas propostas. 

 

219. Dentre nossos avanços na comunicação da FETEMS e dos 74 SIMTEDs:  
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220. - Elaboração de vídeos e de campanhas midiáticas;  

 

221. - Criação do Programa Fetems em Debate;  

 

222. - Elaboração de debates online, regularização do jornal bimestral com espaço para o trabalhador 

escrever/publicar, pontos de acesso a notícias e informação, facebook, revista semestral temática, 

boletim para as notícias de caráter mais imediato e agitativo, texto para publicação na grande mídia 

e nas mídias alternativas, agendamento de entrevistas, releases das atividades sindicais etc, são 

exemplos de tarefas possíveis e que diversificam o alcance do sindicato;  

 

223. - As Aulas de cidadania, com publicações sobre gênero, campanha contra violência contra as 

mulheres, contra o preconceito e discriminação de raça e etnia contra os povos afrodescendentes e 

indígenas, combate a corrupção, reforma política, gestão democrática, dentre outras;  

 

224. - Cobertura dos inúmeros movimentos, fóruns, conselhos e organizações sociais que contribuem 

para dar visibilidade, ampliar e potencializar as ações, proposições e políticas do Sindicato na 

categoria e na sociedade. Destacamos: Greve Geral contra a Reforma da Previdência, Greve dos 

Trabalhadores Administrativos em Educação, mobilizações e paralisações contra os Cortes de 

Verbas da Educação Pública e contra o Corte de até 33% dos salários dos professores convocados, 

debates no Conselho Estadual de Educação; Fórum Estadual de Educação; Fórum Estadual de 

Educação de Jovens e Adultos; Fórum Estadual de Formação Docente;  Conselho Estadual do 

FUNDEB; Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE); Conselho do Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Estado – MS-PREV, Conselhos Municipais de Educação; 

Conselhos de Alimentação Escolar; Conselhos da Saúde; Conselhos Municipais de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, dentre outros espaços de acompanhamento e 

controle social das políticas públicas de educação e também na cobertura jornalística da CUT 

estadual e nacional e da CNTE;  

 

225. - Cobertura de inúmeras mobilizações estaduais e nacionais, especialmente, as convocadas pela 

CUT e pela CNTE e realizou duas grandes passeatas em Campo Grande junto com os movimentos 

sociais sempre em defesa de uma pauta coletiva: Fim do fator previdenciário; Reforma agraria; 

Igualdade entre homens e mulheres; Valorização dos aposentados; 10% do PIB para educação; 10% 

do orçamento da união para saúde; Correção da tabela de Imposto de Renda; Ratificação da 

Convenção 158 OIT; Regulamentação da Convenção 151 OIT; Ampliação do investimento 

público; contra a Reforma da Previdência, contra os Cortes de Verbas para a Educação, pela 

demarcação das terras indígenas; contra os massacres de indígenas, dentre outras;  

 

226. - A assessoria de Comunicação da FETEMS sempre está presente nas ações dos movimentos 

sociais do campo, da cidade, indígenas, mulheres, negros, homossexuais em um engajamento 

permanente em todas lutas da classe trabalhadora fazendo a cobertura jornalística e também 

participando dos movimentos.  

 

227. Nossos principais impressos e programas: 
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a. Agenda Anual, de registro das atividades.  

b. Aula da Cidadania, para ser trabalhada com todos os estudantes, com temas específicos como 

gênero, raça/etnia, reforma da previdência, gestão democrática. 

c. Calendário Escolar, pessoal e para as escolas. 

d. Camisetas dos eventos e camisetas de campanhas específicas. 

e. FETEMS em Debate: O programa é exibido em TV aberta, de segunda a sexta-feira no MS 

Urgente, às 12:30h, na TV Bandeirantes, canal 13.1 e na NET, canais 19 e 519. 

f. FETEMS Notícias, informativo com notícias rápidas, para ser veiculado pela internet. 

g. Gerenciador de Facebook e Youtube. 

h. Quadro Verde, que veicula as notícias das atividades, eventos, mobilizações e ações gerais. 

i. Revista Atuação, de periodicidade semestral, com debates de temas educacionais atuais.  

 

228. Secretaria de Administração e Patrimônio 
 

229. A gestão da FETEMS é composta por uma estrutura organizativa, patrimonial, financeira e 

política que dá suporte as ações sindicais em todos os aspectos, pois o entendimento que temos é o 

de que todas as pessoas, as estruturas e os recursos financeiros do Sindicato devem estar a serviço 

dos trabalhadores. 

 

230. Assim como o patrimônio político e sindical, a entidade vem aumentando, também eu 

patrimônio físico e financeiro: melhorando as estruturas existentes, construindo novos espaços e 

adquirindo bens. Para atender às demandas dos filiados, a FETEMS dispõe de sede própria na 

região central de Campo Grande, com espaço administrativo, auditório, refeitório com cozinha e 

churrasqueira.  

 

231. Na última gestão, a entidade adquiriu mais três terrenos (dois terrenos frente a atual sede e um 

terreno ao lado o Casa do Trabalhador em Educação), onde está sendo construída a nova sede 

administrativa, mais moderna, com acessibilidade e espaços mais acolhedores para o trabalho 

cotidiano e para atender os filiados (as) e visitantes.  

 

232. A Secretaria de Administração e Patrimônio tem realizado e acompanhado as seguintes ações:  

 

233. - Acompanhado a aquisição de bens moveis e emplacando-os e dando baixa nos que não estão 

mais em condições de serem usados. 

 

234. - Realizando as atualizações de diretoria e cadastral, para os sindicatos que já possuem o 

registro sindical, junto ao ministério do trabalho e também junto ao ministério da justiça e 

Segurança Pública de acordo com a nova portaria 501 de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre os 

procedimentos para o registro e atualizações de entidades Sindicais. 

 

235. - Orientando e acompanhando os sindicatos que ainda não possuem o registro sindical no 

sentido de adquirirem o registro de acordo com o M.T.E e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública seguindo a regulamentação da portaria 501, de 30 de abril de 2019. 
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236. - Gerenciando a utilização do hotel da FETEMS para redimensionar o número de funcionários, 

sugerir mudanças em sua rotina e realizando as manutenções que se fazem necessárias. 

 

237. - Acompanhando a construção da nova sede administrativa no que diz respeito aos documentos 

legais, autorizações, projeto arquitetônico e bens móveis, juntamente com o presidente e o 

Secretário de finanças. Sendo que esta obra tem previsão de ser entregue até o mês de novembro de 

2019. 

 

238. Secretaria de Política Municipal  
 

239. A importância da Secretária de Políticas Municipais se dá nas articulações da unificação dos 

trabalhadores em educação das duas redes e organização da categoria para as lutas pela garantia do 

cumprimento do Piso Nacional. 

 

240. Na atual gestão participamos ativamente dos processos de negociação para o cumprimento do 

piso Nacional das Redes Municipais, garantindo no ano de 2019 que 53 municípios cumprissem o 

piso (67%), outros 06 municípios estão em processo de negociação (7,6%) e 20 ainda não pagam o 

piso ou o início da carreira começa no nível superior (25,3%), 75 municípios cumprem 1/3 da 

jornada em horas atividades (94,9%). Atuamos também na discussão e aprovação de reformulações 

dos PCCS das REMEs de vários municípios, bem como o acompanhamento de sua execução. 

Temos orientado aos nossos SIMTEDs para atuarem de forma firme e organizada nos conselhos de 

políticas da Educação (FUNDEB, CAE, CME, Merenda Escolar e Transporte Escolar), bem como 

nos demais conselhos de políticas públicas (C.M.S, C.M.A.S, outros). Atuamos representando a 

FETEMS no Conselho do FUNDEB Estadual, na comissão intersetorial de saúde do trabalhador do 

Estado e no Conselho |Estadual de Saúde CES/MS, hoje na presidência do mesmo. 

 

241. Tivemos a ampliação de mais duas Redes Municipais filiadas a FETEMS, totalizando 74,6% 

dos municípios com duas redes unificadas. 

 

242. Temos como projetos para os próximos 02 anos e 09 meses de mandato:  

a. Atingir os 100% das redes municipais unificadas aos SIMTEDs/FETEMS; 

b. Atingir 90% dos municípios cumprindo o Piso Nacional; 

c. Fazer os levantamentos do cumprimento do piso e divulgação do Ranking de Salários 

anualmente; 

d. Incentivar os Sindicatos Filiados a FETEMS a participar ativamente dos conselhos de políticas 

da educação (FUNDEB, CAE, CME, outros) e de políticas sociais (CMS, CMAS, outros). 

 

243. Secretaria de Políticas Sociais 
 

244. A Secretaria de Políticas Sociais tem como finalidade estabelecer  e  coordenar  a  relação  da 

 FETEMS com  as  organizações  e entidades  do  movimento  popular  da  sociedade  civil  em  seu 

 âmbito  de acordo com a linha geral determinada por seu Estatuto; promover e contribuir na 

discussão e elaboração de políticas sociais que abranjam os Trabalhadores em Educação; coordenar 
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a execução de atividades e elaboração de políticas sociais, no âmbito da FETEMS e criar coletivos 

para os departamentos. 

 

245. Neste sentido, a atuação da Secretaria tem se dado em todo o conjunto de ações realizadas pela 

FETEMS e a FETEMS ampliado a sua participação e presença social, para além da nossa categoria. 

 

246. A FETEMS tem tido uma relação próxima e articulação com as centrais sindicais - para além da 

CUT, a quem a FETEMS é afiliada e da CTB, que tem membros na Direção da FETEMS, como a 

Força Sindical (FS), a União Geral de Trabalhadores (UGT), a Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NSCT), dentre outras; articulação com os sindicatos de outras categorias, como a 

alimentação, construção civil, eletricitários, servidores federais e municipais, saúde, dentre outros; 

articulação com os movimentos sociais, como o MST, movimento de mulheres, indígenas, de 

negros, Marcha de Mulheres, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), dentre outros.  

 

247. Fruto da opção e concepção político-sindical a FETEMS construiu e consolidou uma grande 

credibilidade na categoria e na sociedade; protagonismo político e social; legitimidade para dialogar 

e negociar com os governantes; transparência e objetividade nas ações e é referência para os 

trabalhadores (as) de todos os setores. 

 

248. Secretaria dos Aposentados e Assuntos Previdenciários. 
 

249. Nosso lema é, Trabalhador (a) da Educação Aposentado (a) da FETEMS, em movimento 

por direitos e respeito. Ainda que os (as) servidores (as) públicos (as) aposentados da Educação 

desse Estado tenha se aposentado (a) no regime de previdência (Lei nº 2.207, de 28 de dezembro de 

2000), infelizmente não se pode garantir que esse servidor (a) não seja atingido (a) com “a Nova 

Reforma” uma vez que, estamos vivendo um período de descrédito dos poderes: Executivo, 

Legislativo e pasmem, Judiciário.  

 

250. Em Mato Grosso do Sul constata-se tais argumentações na reportagem do Jornal Correio do 

Estado 26/07/18, “assim que o governador Reinaldo Azambuja, desmontou a previdência estadual. 

O governo do Estado tem prazo de 45 dias para adotar providências relativas às irregularidades na 

reforma da previdência (Lei n° 5.101/2017)”. “Nota técnica Subsecretaria dos Regimes Próprios de 

Previdência Social e parecer – obtidos com exclusividade pelo Correio do Estado – da 

Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS), vinculada ao Ministério da 

Fazenda, apontam diversas irregularidades.” 

 

251. No ano de 2017, “quando a reforma foi aprovada a toque de caixa pela Assembleia Legislativa 

de M.S, houve confronto e uso de força policial para conter manifestação. No parecer, que tem 13 

páginas, Allex Albert Rodrigues, subsecretário-substituto da SRPPS, afirma que operação [reforma 

da previdência estadual] resulta em um processo perverso de desmonte e desarticulação da 

previdência social do servidor público com nenhum benefício para a sociedade ou para o ente, 

sustenta. Afirma também que a decisão estadual de modificar a legislação previdenciária foi 

inconsequente. ”  
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252. Assim segue nossa luta, agora, na resistência com pautas; municipais, estaduais e 

principalmente federais por conta dos cortes na Educação no Brasil e as políticas de retrocessos 

resultado do Estado Mínimo, que é o projeto do atual presidente da República Jair Messias 

Bolsonaro. Por isso é de fundamental importância mantermos um amplo diálogo com a sociedade, 

movimentos sociais organizados, sindicatos de outras categorias, parlamentares que defendem 

nossas pautas e todas as atividades promovidas por essa secretaria tenha como objetivo manter 

nossos (as) filiados (as) atentos (as) às pautas apresentadas. 

 

253. Os objetivos da Secretaria, são:  

a. Estimular a participação dos Aposentados (as) nas atividades dos sindicatos de base e Fetems. 

b. Oferecer espaço sindical acolhedor, que valorize sua história e contemple suas pautas. 

c. Envolver os aposentados (as) nas atividades sindicais para que haja compartilhamento de 

experiência entre gerações. 

d. Manter os aposentados (as) informados (as) sobre as agendas da Fetems. 

 

254. Metodologia: Apresentações de palestras acompanhadas de atividades literárias e culturais 

sempre com pautas específicas de lutas. Recursos utilizados: Data show; notebook; camisetas; 

lembrancinhas dos eventos; faixas e banners.  

 

255. Público Alvo: Trabalhadores (as) da educação aposentados (as) e da ativa, representantes 

sindicais, Trabalhadores (as) da educação readaptados e convidados dos movimentos sociais.  

 

256. As ações propostas no planejamento:  

a. Introdução ao fortalecimento das políticas de lutas dos Aposentados (as) da Fetems. 

b. Participação efetiva dos (as) aposentados (as) nas atividades realizadas pela federação. 

c. Ciclo de atividades das políticas da Fetems e participação efetiva da secretaria dos (as) 

Aposentados (as). 

d. Formação do coletivo por regional de aposentados (as). 

e. Participação do coletivo nas tomadas de decisões da secretaria dos (as) Aposentados (as) e 

assuntos previdenciários. 

f. Implementação das ações propostas no planejamento estratégico no ano de 2017. 

g. Realização do Encontro Estadual. 

h. Participação nos seminários de formação desenvolvido pela Secretaria de Formação Sindical 

através do secretário Onivan Lima Correa e vice- presidenta Sueli Veiga, com pautas 

específicas ao grupo de aposentados (as). 

i. Realização de viagens; Internacional, Nacional e Regional como: Punta Cana, no Caribe, Maturi 

show, em Bonito e Porto Seguro, no Nordeste e Cancun em andamento. 

j. Participação da secretária dos aposentados (as) nos encontros nacionais promovidos pela CNTE 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). 

k. Produção Literária da Secretaria dos Aposentados (as) com os registros das atividades na gestão 

2017 a 2021) em andamento. 

l. Interação e Articulação de todos os projetos com parceria efetiva das outras secretarias. 

m. Projeto: Sarau Sindical e Cultural dos Aposentados (as) 2019.  
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257. Após a realização do planejamento estratégico que aconteceu nos dias 1 e 2 de agosto de 2017, 

sob a coordenação do educador Jeová Simões, da Escola de Formação Sindical da CUT, onde as 

secretarias apresentaram seus planejamentos com objetivos, metas e ações para os 4 anos dessa 

gestão da Fetems, sob a Direção do professor Jaime Teixeira e Vice - Presidenta Sueli Veiga.  

 

258. A secretaria dos Aposentados (as) iniciou um ciclo de atividades voltadas, especificamente, para 

esse grupo que muito contribuiu e continua contribuindo para o fortalecimento das lutas.  

 

259. Em 2018, a primeira ação foi uma viagem Internacional para República Dominicana, no Resort 

de Punta Cana, Caribe nos dias 23 ao dia 30 de abril com passeios e visita à cidade histórica 

daquele lugar.  

 

260. Nos 27 e 28 de junho, a Secretária dos Aposentados participou do VI Encontro dos 

Aposentados (as) do Brasil, em Curitiba com o tema, “O capitalismo concentrador de renda e de 

riqueza transforma direitos em mercadoria”. Houve compartilhamento de experiências entre os 

presentes. 

 

261. Em agosto, nos dias 03 e 04, aconteceu o 7ºEncontro dos Aposentados (as) da Fetems, com a 

participação da Cassems, a coordenadora administrativa, Larissa Muller, apresentou a proposta da 

Clínica da Família da Cassems, inaugurada em outubro de 2017, com foco na Atenção Primária à 

Saúde da Família, com trabalho de equipes multiprofissionais prestando assistência integral a toda 

família resgatando o vínculo entre e pacientes. O encontro aconteceu sob forte emoção devido ao 

falecimento da companheira Maria Ildonei de Lima Pedra e o mesmo foi encerrado com um lindo 

Show da cantora regional Delinha.  

 

262. Em setembro um grupo de aposentadas participou do 9ºencontro do Mercosul da Maturidade 

(MaturiShow) evento realizado entre os dias 20 e 23 de setembro, em Bonito, com várias atividades 

laborais, culturais e passeios. Na última noite o encerramento foi com um baile show de Tony 

Angeli. 

 

263. E durante todo o ano de 2018, a Secretária dos (as) aposentadas participou dos seminários de 

Formação sindical administrado pelo professor Onivan Correia e Sueli Veiga e Encontros de 

Aposentados(as) nos seguintes Simteds e Regionais: Fátima do Sul, Bonito, Ponta Porã, Corumbá, 

Três Lagoas, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Aquidauana e Nova Andradina. 

 

264. Em 2019, iniciou-se o Sarau Sindical e Cultural da secretaria dos (as) aposentados (as) com os 

seguintes objetivos:  

a. Promover Saraus cultural e sindical destinados ao encontro de aposentados (as) e representantes 

sindicais que desejam dialogar, conhecer, aprender, debater e compartilhar saberes. 

b. Criar um ambiente de conversa aberta, livre e com palestras conjuntural e inovações sociais, 

culturais e política. 

c. Possibilitar as mais variadas manifestações culturais num espaço para socialização de seus 

saberes. 
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d. Divulgar as manifestações culturais de interessados em compartilhar os seus saberes em forma 

de recitais, músicas, poemas etc. 

e. Acolher os (as) trabalhadores (as) num ambiente festivo. Regrado à bebidas, coquetel, porções e 

iguarias. 

 

265. Saraus realizados:  

 

266. Fevereiro - dia 1º aconteceu o primeiro evento do sarau sindical e cultural. Contamos a história 

dos 70 anos da Carta Universal dos Direitos Humanos com a participação do professor Onivan 

Lima Correia da secretaria de Formação Sindical e o lançamento do livro “Função Ambiental da 

Propriedade Privada” Sob a Ótica do STF, da Escritora Giselle Marques de Araújo. O objetivo foi 

alcançado pois a palestra ministrada pela advogada e escritora Giselle Marques, teve como foco a 

Reforma da Previdência e as perdas dos direitos dos trabalhadores. O evento foi sucesso de público 

e da proposta. 

 

267. Março - Dia 08, o tema foi Mulher Contra a Violência e Opressão, em parceria com as 

secretarias de Relações de Gênero e de Comunicação, cujas secretárias são a Maria do Carmo 

Drumond e Deumeires Batista de Souza Rodrigues de Morais. Nesse dia, o evento “Sarau’ contou 

com um grande número de pessoas, mas o objetivo foi mais uma vez alcançado com sucesso pois o 

tema já havia sido trabalhado à tarde com palestras e debates. 

 

268. Abril - Políticas públicas e a previdência social e a luta dos índios pela demarcação de terras e 

seus direitos originários e o lançamento do livro Professora Milza Duarte “A escrita e a leitura no 

Ensino Fundamental”.  

 

269. Junho - O tema foi “O nordestino, realmente é um forte” Palestra da profª Heide Cristiane, 

lançamento do livro do professor Alessandro Sputnik “Palavra Venérea”. 

 

270. Com objetivos específicos sobre a Reforma da Previdência. A palestra ficou por conta do padre 

Fábio Antunes e com a participação do cacique Alexandre índio da aldeia urbana” Água Bonita” de 

Campo Grande, foi muito importante. 

 

271. Agosto - O tema foi “História de lutas e conquistas da UNE (União Nacional dos Estudantes) 

no Brasil verde/amarelo”. Com a participação da coordenadora geral do DCE da UFMS, Elis 

Regina. 

 

272. Todos os Saraus têm tido uma grande participação dos (as) aposentados (as), de convidados (as) 

de outros movimentos e entidades, de vários SIMTEDs, de toda a Direção da FETEMS e, em 

especial da Secretaria de Comunicação.  

 

273. Novos Desafios:  

a. A manutenção das lutas nos sindicatos de base e federação. 

b. Dialogar com aposentados de outros sindicatos e movimentos sociais fazendo jus a frase; 

“ninguém solta a mão de ninguém”. 
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c. Continuar e melhorar, cada vez mais, as atividades culturais e recreativas como: Viagens, 

passeios, encontros, saraus, Happy hour, entre outros. 

d. Convencer muitos colegas de que a luta não pode parar e que apesar de estarmos aposentados 

(as) não significa que estamos livres da avalanche que hora passa a classe trabalhadora. Na ótica 

do livro” Envelhecimento e Dependência: Desafios para a Organização da Proteção Social’ das 

pesquisadoras: Analía Soria Batista, Luciana de Barros Jaccoud, Luseni Aquino e Patrícia Dario 

El-Moor onde faz uma reflexão continuada sobre a pesquisa do Ipea, que há anos vem 

realizando sobre o envelhecimento populacional e os desafios que esse fenômeno apresenta para 

as políticas públicas, também é um desafio do qual não podemos fugir uma vez que, com a 

aprovação da Reforma da previdência, compromete a proteção social dos (das) aposentados(as) 

da Educação. 

 

274. Secretaria dos Especialistas em Educação e Coordenadores (as) Pedagógicos 

(as).  
 

275. A Secretaria dos Especialistas em Educação e Coordenadores Pedagógicos tem como 

responsabilidade se encarregar dos assuntos relacionados aos Especialistas em Educação e 

Coordenadores Pedagógicos e coordenar junto aos Sindicatos as políticas de interesse dos 

Especialistas em Educação e Coordenadores Pedagógicos. Também, promover palestras e 

intercambio   para melhor conhecimento   de seus direitos e deveres a cada mudança de legislação, 

estabelecer e coordenar junto aos sindicatos políticas de interesse da categoria. 

 

276. O papel social da escola é assegurar a promoção e o desenvolvimento pleno da cidadania, 

cabendo a ela escolher o tipo de cidadão que deseja formar e para qual sociedade ela vai atuar. Essa 

definição é um desafio para a comunidade escolar consolidar seu projeto de forma coletiva. Para 

manter e sistematizar esse debate na instituição, é necessária a presença de um profissional que 

assegure a participação de todos e mantenha o elo da escola como um todo, articulando as diversas 

concepções e realidades nela existentes e, em Mato Grosso do Sul, estes profissionais são os 

especialistas em educação e os coordenadores (as) pedagógicos (as). 

 

277. A Secretaria tem atuado permanentemente junto a FETEMS e SIMTEDs no sentido de 

contribuir com o debate das políticas educacionais. O trabalho e acúmulo de conhecimento da 

Secretaria encontra-se inserido nos documentos e nas atividades da FETEMS. 

 

278. Desta forma, nós da FETEMS, estamos à disposição de todos os coordenadores (as) para 

auxilia-los em suas atividades diárias, se necessário. 

 

279. Sabemos que em nossas unidades escolares, poderão surgir novas ideias ou sugestões para 

melhor atender os profissionais da educação e os educandos e todas as sugestões novas são bem-

vindas e enaltecerão o trabalho da FETEMS e de todos os coordenadores (as) pedagógicos.  

 

280. Sendo necessário, a FETEMS, estará presente nos municípios para fazer um trabalho conjunto. 

Com isso, a comunidade escolar também será beneficiada com a troca de experiências para uma 

melhor aprendizagem.  
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281. Secretaria de Relações de Gênero  
 

282. A pasta Relações de Gênero cumpre a tarefa de fazer a discussão, organizar a luta das mulheres, 

discutir e apoiar as discussões dos movimentos sociais ligados a classe trabalhadora e aos nossos 

ideais de luta.  

 

283. Para estruturar nossas discussões pautamos nas nossas construções na base dos 74 municípios 

de MS, participamos e contribuições dos debates promovidos pela CNTE (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação), CUT Central única dos Trabalhadores e demais organizações que 

dispõem a lutar conosco por uma sociedade mais igualitária, justa, combatendo a violência e a 

discriminação.  

 

284. Na atual gestão com o Professor Jaime Presidente, estruturamos o Coletivo de Mulheres com 

uma representante de cada Regional e Presidentas dos SIMTEDS interessadas em participar do 

coletivo. Atualmente contamos com vinte e seis mulheres. Os homens interessados também 

participam do debate. 

 

285. O Coletivo oportuniza debater com mais propriedade a realidade vivida nas regiões do nosso 

estado. Temas como Mulheres negras, Mulheres indígenas, tráfico de mulheres, drogas e outras 

realidades vividas pelas mulheres e o reflexo disso no cotidiano escolar das escolas de Mato Grosso 

do Sul são debatidos e contribuem para amadurecer a nossa luta.  

 

286. O debate do COLETIVO tem se estruturado e tem definido como prioridade no debate e ações 

os seguintes temas/eixos:  

 

a. Organizar anualmente, em março o encontro de mulheres Trabalhadoras da Educação e de 

outros segmentos comprometidos com a pauta de lutas e reivindicações das mulheres. O 

encontro faz a reflexão e reorganiza a luta e as ações para o ano nas Escolas públicas de MS.  

 

b. A classe trabalhadora feminina luta por salários justos, condições de trabalho digna e igual aos 

homens, pois hoje somos maioria no mercado de trabalho, muitas mulheres são chefes de 

família e ainda recebem salários em média 30% menores do que os homens para exercer as 

mesmas funções. 

 

c. A mulher trabalhadora da Educação cumpre um papel importante nas escolas e na sociedade 

para falar da luta das mulheres e a construção de uma nova linguagem que revele um olhar com 

a expectativa cultural e historicamente construída por elas. 

 

d. A mulher esteve sempre presente na construção da humanidade, mas nos últimos anos tem 

conquistado espaços de poder, social e trabalho, graças à organização e luta por direitos e 

respeito. Portanto, incluir a pauta das mulheres nas instancias escolares é o nosso objetivo 

através da inclusão de temas importantes como autonomia, cidadania e combate à violência na 

nossa pauta de discussão e debates nos currículos escolares e ciclo de palestras.  
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e. A violência, o Feminicídio é uma realidade no Estado e nos nossos municípios. A casa da 

Mulher Brasileira é a testemunha da necessidade de lutarmos sempre contra a violência. Somos 

um dos Estados com casos registrados de violência contra a MULHER. Reverter este quadro e 

incluir a dignidade a autonomia da mulher passa por termos uma educação pública de 

qualidade, inclusiva e participativa, onde as nossas crianças possam sonhar com uma nova 

sociedade, com menos preconceito e menos desigualdade, uma EDUCAÇÃO CIDADÃ.   

 

287. Esta é a nossa luta enquanto FEDERAÇÃO. 

 

288. Secretaria de Combate ao Racismo. 
 

289. A FETEMS ao longo da sua história de 40 anos, sempre se posicionou na defesa da igualdade 

social e de uma sociedade justa e igualitária, e isto implica em uma política forte de Combate ao 

Racismo em todas as suas formas. As discussões acerca das ideias sobre o Combate ao Racismo 

vêm ocupando um espaço significativo em vários setores da sociedade, principalmente aqueles 

voltados para a área da educação. A discriminação racial acaba por gerar violência e outras ações 

justificadas pelo ódio ou pelo desprezo. As pessoas discriminadas, embora iguais a todas na sua 

humanidade, são consideradas “inferiores”. Muitas vezes, a simples existência ou a proximidade de 

grupos “diferentes” é vista como uma ameaça ao poder e ao padrão cultural estabelecido. Não são 

raras as manifestações explícitas, e quase sempre violentas, de discriminação, que não se justificam, 

pois os discriminados não representam uma ameaça real: apenas incomodam os que se consideram 

“superiores”. 

 

290. A população brasileira, apesar de contar com uma maioria de negros (composta de pretos e 

pardos, na identificação dos censos demográficos), ainda os discrimina, inclusive nos espaços 

escolares. Não são poucos os programas de enfrentamento do preconceito e de valorização da 

cultura afro-brasileira.  

 

291. Nossa responsabilidade aumenta quando analisamos os dados, em pontos percentuais, o maior 

avanço de pessoas declaradas como negras ocorreu no Centro-Oeste, indo de 6,4% da população 

em 2015 para 9,2% em 2018 (2,8 pontos percentuais). No Nordeste, que tem a maior proporção de 

negros no país, a população deste grupo foi de 9,2% para 11,3% (2,1 pontos percentuais). 

 

292. Uma questão que pode ter influenciado para este dado é a presença de políticas afirmativas para 

redução das desigualdades raciais implementadas pelos governos petistas. Um exemplo deste tipo 

de medida é a implantação de cotas raciais em universidades públicas. 

 

293. Também, temos um contingente muito grande de população indígena que estão a mercê de toda 

sorte de discriminação e preconceito, e que é um povo nativo do solo brasileiro que merece todo 

respeito e atenção dos governos com políticas públicas voltadas para os mesmos. 

 

294. Ainda que, o Brasil recebe muitos estrangeiros, na maioria paraguaios e bolivianos, e nos 

últimos tempos vários outros povos tem buscado meio de sobrevivência e trabalho digno no nosso 
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país como os Haitianos e Venezuelanos e que também precisam de políticas públicas para inserção 

dos mesmos no mercado de trabalho, assim como das crianças e adolescentes nas escolas. 

 

295. Considerando que, atualmente, temos um governo que tem se mostrado totalmente contrário às 

políticas públicas de inclusão, que tem apresentado discurso de ódio e segregação das minorias e 

praticado o desmonte dos Conselhos, políticas e ações sociais que contribuem com uma melhor 

qualidade de vida desses povos, a necessidade de resistência é muito maior. 

 

296. Diante de tudo isso, a FETEMS por meio da Secretaria de Combate ao Racismo da FETEMS 

(Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) busca uma política de 

Combate ao Racismo e qualquer tipo de preconceito, direcionada aos Trabalhadores (as) em 

Educação e à sociedade como um todo. 

 

297. Criamos o Coletivo antirracismo, com representantes das 14 regionais da FETEMS para ampliar 

o debate e discussão do tema e implementarmos ações mais próximas da nossa base. 

 

298. Participamos e realizamos como parceiros vários fóruns e seminários voltados para a Educação 

étnico racial, parcerias com as secretarias de gênero e educação no Campo, universidades e 

movimentos negros. 

 

299. Este ano de 2019 estamos organizando vários eventos municipais e regionais para o segundo 

semestre, culminando com um grande Seminário em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 

que é celebrado dia 20 de novembro e estamos organizando um calendário para 2020. 

 

300. “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 

ensinadas a amar” – Nelson Mandela 

 

301. Secretaria de Saúde dos Trabalhadores em Educação. 
 

302. Conforme diz o Estatuto da FETEMS no art. 53 - Compete a Secretaria de Saúde dos (as) 

Trabalhadores (as) em Educação, é competência da pasta: elaborar, coordenar e desenvolver no 

âmbito da FETEMS políticas para a promoção da saúde dos (as) Trabalhadores(as) em Educação; 

promover estudos que diagnostiquem as causas dos problemas que afetam a saúde dos (as) 

Trabalhadores (as) em Educação e, contribuir na formulação de propostas de políticas públicas que 

visem atender as questões especificas de saúde dos (as) Trabalhadores(as) em Educação. 

 

303. Neste sentido, uma das competências desta pasta é promover estudos que diagnostiquem as 

causas dos problemas que afetam a saúde dos (as) Trabalhadores (as) em Educação. Desta forma a 

FETEMS realizou em parceria com as universidades-UEMS/UFGD, uma pesquisa relacionada ao 

perfil do trabalhador (a) em educação de Mato Grosso do Sul sob a coordenação da Profª Dra 

Andreia Nunes Militão (UEMS) e o Prof. Dr. Fabio Perboni (UFGD). 
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304. Os dados coletados desta pesquisa são importantes para a categoria, pois dará embasamento real 

da vida laboral e da saúde dos (as) trabalhadores (as) em Educação, na qual servirá de referência 

também para os 74 SIMTEDS. 

 

305. A sugestão é que essa pesquisa seja publicada em um livro e outras formas de divulgação para 

que todos os educadores tenham acesso a mesma. 

 

306. Através desta secretaria a FETEMS tem a sua participação assegurada na CISTT (Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da trabalhadora), essa comissão tem o propósito de 

assessoramento dos Conselhos de Saúde na temática de saúde do trabalhador e da trabalhadora. 

 

307. A secretaria de saúde dos (das) trabalhadores (as) em educação, também, esteve presente na 

reunião do coletivo de saúde da CNTE que ocorreu na 1ª quinzena de setembro de 2017, em 

Brasília na ocasião foi divulgada a pesquisa realizada no 33º Congresso da Confederação Nacional 

dos trabalhadores em educação realizada em janeiro do mesmo ano. 

 

308. Esta secretaria aproveita o momento oportuno do 27º Congresso da nossa Federação para se 

colocar à disposição de possíveis e valorosas contribuições dos (das) delegados (as) que queiram 

sugerir ou debater algum tema da realidade atual relacionado a saúde dos (das) educadoras (as) de 

Mato Grosso do Sul.  

 

309. Departamento dos Trabalhadores na Educação no Campo. 
 

310. Para nós Fetems a educação do campo e fundamental pois, possibilita a nos trabalhadores dos 

assentamentos, chácaras, sítios, quilombos, comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais, 

uma chance de estudar se qualificar e principalmente a emancipação dos sujeitos do campo. 

 

311. Pois a educação do campo que defendemos deve ser desafiadora e formadora de sujeitos capaz 

de fazer uma leitura de mundo a partir do seu local de vivencia, mas que compreende global. Para 

isso a educação deve ser uma forma de interação dos sujeitos de forma consciente, critica e livre. 

Portanto para nós educadores é fundamental termos uma educação pública, de qualidade laica e 

gratuita.  

 

312. Infelizmente existem muitas comunidades rurais com características próprias que enfrentam 

dificuldades quanto ao acesso escolar urbanizado, de modo que é comum que nas escolas rurais 

sejam criadas escolas voltada a educação do campo. É nesse contexto que os educadores encontram 

muitos desafios para atender com sucesso a clientela tão diversa que lhe é conferida, e a partir de 

então deve criar métodos para alçar sucesso.  

 

313. Neste ponto a FETEMS através de nossa diretoria vem se tornando uma trincheira fundamental 

para a manutenção das escolas do campo pois a federação além de defender a manutenção das 

escolas tem contribuído nas formações extracurriculares através de parcerias com as universidades 

do Estado do Mato Grosso do Sul com desenvolvimento de seminários, rodada de troca de 

experiência, participação em conferencias de educação. Participação em fórum com outras 
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entidades e movimentos sociais. Neste senário onde vemos a educação do campo sendo atacada nos 

mais diversos aspectos sejam no formato do currículo ou mesmo dos cortes do financiamento dos 

cursos das graduações em andamento no pais todo os mais de 150 cursos em andamento no pais 

todo.  

 

314. Portanto a FETEMS tem um papel de protagonista na articulação da resistência contra o ataque 

deste desgoverno a educação pública.  

 

315. Departamento de Educação Infantil. 
 

316. A educação e o cuidado na primeira infância, frequentemente, têm sido pauta de grandes 

discussões. Considerando que a educação infantil é a base inicial do processo educativo e que deve 

ser um ambiente onde a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, conforme estabelece a 

LDB no artigo 29 ao dispor que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Dessa 

maneira, é dever do Estado assegurar às crianças de zero e seis anos de idade o atendimento em 

creches e pré-escolas segundo dispõe o artigo 30. Conforme Antunes (2004) esse atendimento deve 

ser planejado de modo que não se separe a ideia do brincar da ideia do aprender e que proporcione 

um ambiente propício para descobertas, possibilitando à criança construir seu próprio 

conhecimento.  

 

317. Somente em 1988, com a promulgação da Constituição da República Brasileira, a educação 

infantil foi tratada como assunto de suma importância e como um direito que toda criança dispõe 

mesmo antes de nascer, e um dever que cabe ao Estado garantir. Na busca por melhorias na 

educação, Heidrich (2010, p. 02) coloca a Constituição de 1988 como "marco que rompeu a 

tradição assistencialista" e complementa declarando que dois anos depois, em 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou os direitos constitucionais em relação à Educação 

Infantil. Em 1994, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil que 

estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no atendimento 

às crianças, entre elas a necessidade de qualificação dos profissionais, que resultou no documento 

por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. Além desses documentos, foi de 

fundamental relevância a promulgação da Emenda Constitucional que criou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB 9394/96), onde a educação infantil passou a compor a primeira etapa da 

Educação Básica, integrando-se aos ensinos fundamental e médio. 

 

318. Outras publicações como o documento divulgado pelo MEC em 1998: Subsídios para 

credenciamento e o funcionamento das instituições de educação infantil e a edição do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil como parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

visando à elaboração de currículos de educação infantil, cuja responsabilidade foi delegada pela 

LDB a cada instituição e seus professores. Em 1999 o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que como afirma Heidrich 

(2010, p.2) "Esses documentos são, hoje, os principais instrumentos para elaboração e avaliação das 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil do país", desempenhando um 
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importante papel na organização da educação infantil, pois são eles que fornecem as bases para se 

compreender os direitos que cabem a todas as crianças.  

 

319. No último Congresso Estadual foi criado o Departamento da Educação Infantil, da FETEMS 

(Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), que tem por finalidade 

principal, participar de debates, congressos, conselhos municipais e estadual, participar do 

monitoramento e avaliação do PME, PEE, PNE, buscar parcerias para realizar seminários e visitas 

regionais, disponibilizar ainda leis e resoluções relacionadas a este seguimento educacional. 

Realizar seminários estaduais e lutar conta o retrocesso na Educação Infantil, que deve ser atendida 

por profissionais qualificados. Estamos organizando o calendário para 2020. 

 

320. Vice Regionais da FETEMS 

 

321. Os Vice-Presidentes Regionais auxiliaram a Direção da Fetems na organização e mobilização 

de manifestações, paralisações e greves, com pautas estaduais e nacionais. Também ajudaram os 

Presidentes dos SIMTEDs em negociações de âmbito municipal, participando de assembleias, de 

reuniões com os governos e parlamentos municipais; realizando manifestações e paralisações, com 

o propósito de garantir a manutenção de direitos conquistados historicamente e de ajudar na 

construção de políticas salariais e de planos de cargos e carreiras, de acordo com a legislação 

vigente, o orçamento previsto para a educação e as demandas de cada município.  

 

322. Os Vice-Presidentes Regionais ainda participaram da organização de atividades regionais de 

formação, em parceria com a Direção da FETEMS e com os Presidentes dos SIMTEDs, para 

garantir a participação dos municípios em Seminários, Audiências Públicas, Conferências, 

atividades culturais e sindicais, sempre com preocupação de promover campanhas permanentes de 

filiação e proporcionar a cada filiado de nossa Federação, as condições necessárias para a 

compreensão da atual conjuntura e dos desafios do movimento sindical na construção de um projeto 

de sociedade que tenha como prioridade a construção de uma escola pública, gratuita, democrática 

e de qualidade. 

 

323. Das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da Direção da FETEMS para a gestão 

2017-2021, podemos concluir que os Vice-Presidentes Regionais atingiram parcialmente seus 

objetivos, apesar da conjuntura desfavorável ao movimento sindical e as exigências imediatas da 

atualidade. Entretanto, avaliamos que podemos aperfeiçoar algumas ações e realizar alguns 

projetos, para alcançarmos plenamente nossos objetivos planejados para essa gestão, como elaborar 

um cronograma de reuniões entre os vice-regionais, aprofundar a realização de uma agenda de 

formação específica para as regionais e promover eventos esportivos e culturais, em parcerias com 

outras entidades; Conhecer cada vez mais a realidade de cada local de trabalho, para podermos 

aperfeiçoar a capacidade de proposição da FETEMS e dos SIMTED’s, no que diz respeito às 

políticas públicas educacionais; Estimular as filiações das redes municipais. 

 

324. Participações institucionais - A FETEMS participa de inúmeros movimentos, fóruns, 

conselhos e organizações sociais que contribuem para dar visibilidade, ampliar e potencializar as 

ações, proposições e políticas do Sindicato na categoria e na sociedade. Dentre estes espaços que 
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participa, destacamos: Conselho Estadual de Educação; Fórum Estadual de Educação; Fórum 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos; Fórum Estadual de Formação Docente;  Conselho 

Estadual do FUNDEB; Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE); Conselho do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – MS-PREV. Além disso, participa através dos 

SIMTED dos Conselhos Municipais de Educação; Conselhos de Alimentação Escolar; Conselhos 

da Saúde; Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, dentre 

outros espaços de acompanhamento e controle social das políticas públicas de educação. Participa 

ainda, ocupando cargos nas direções da CUT estadual e nacional e da CNTE. 

 

325. Processo eleitoral 2018 - As eleições de 2018, com eleição para Presidente, Governadores, 

Senadores, Deputados Federais e Estaduais ocorreram em um cenário de intensa disputa de projetos 

e rumos para o Brasil, de um lado, um projeto mais progressista, mais alinhado as necessidades do 

povo trabalhador e, de outro, um projeto conservador e voltado aos interesses das elites. A 

FETEMS não fugiu à luta e, como sempre, participou e esteve envolvida em todos os debates 

políticos em nível estadual e nacional. Defendendo aquilo que entende ser o melhor para os (as) 

trabalhadores (as) em educação, para o Estado e para o Brasil. 

 

326. A grande maioria das lideranças sindicais apoiaram a candidatura de Fernando Haddad, ex 

Ministro da Educação no governo Lula para Presidente e Humberto Amaducci para Governador, 

por entenderem que o Brasil e o Estado necessitavam avançar e ampliar direitos e conquistas para 

os trabalhadores (as) e, que Haddad e Humberto, representavam este projeto. Nenhum dos dois foi 

eleito. Mas, a luta continua. Eleger nossos representantes faz parte da democracia que nós 

acreditamos e defendemos.  

 

327. Mobilizações - Nestes últimos, a FETEMS participou intensamente de inúmeras mobilizações 

estaduais e nacionais, especialmente, as convocadas pela CUT e pela CNTE e realizou várias 

grandes passeatas em Campo Grande junto com os movimentos sociais.  

 

328. Pautas levadas às ruas nesse período: fim do fator previdenciário; 10% do PIB para educação; 

10% do orçamento da união para saúde; correção da tabela de Imposto de Renda; ratificação da 

convenção 158 OIT; regulamentação da convenção 151 OIT; reforma agrária; ampliação do 

investimento público; pela demarcação das terras indígenas; contra os massacres de indígenas; 

defesa da democracia: golpe nunca mais; contra o ajuste fiscal: por outra política econômica; em 

defesa dos direitos; pela redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salários; pela 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; por uma política de valorização dos 

aposentados; em defesa da democracia, defesa da Petrobrás e do patrimônio público; defesa da 

Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil; combate à corrupção; pelo fim do financiamento 

empresarial de campanha; contra o ajuste fiscal que recai nas costas dos/as trabalhadores/as; contra 

a reforma da previdência, contra a reforma trabalhista; contra a terceirização, contra os cortes de 

recursos na educação, contra o desemprego, dentre outras.  

 

329. Equipe de Funcionários (as) - Para contribuir com a luta sindical e apoio nas ações, a 

FETEMS conta com uma equipe de 24 (vinte e quatro) funcionários (as), sendo 12 (doze) no hotel e 

12 (doze) na parte administrativa e duas assessorias jurídicas. Temos orgulho de contar com uma 
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equipe de trabalhadores (as) que “veste a camisa” da entidade e da luta sindical, contribuindo para 

os avanços da nossa entidade e da categoria. Os funcionários (as) da FETEMS são profissionais, 

competentes, sérios, éticos e responsáveis que contribuem para que a FETEMS seja a entidade forte 

e respeitada que é. O atendimento, tanto na parte administrativa como no hotel, propicia 

tranquilidade para a entidade, uma vez, que a Direção sabe que pode contar com a equipe de 

trabalhadores (as) para todas as atividades e para todas as lutas.   

 

330. Com esta equipe coesa composta pela Direção e pelos trabalhadores (as), fizemos muito, mas 

ainda muito temos para fazer. Os nossos desafios continuam sendo grandes e exigindo de nós cada 

vez mais capacidade de organização, mobilização e de enfrentamento direto para garantir nossos 

direitos.  

 

331. Através do olhar histórico, percebe-se que muito foi feio ao longo desses 40 anos e na atual 

gestão da FETEMS, não foi diferente. A Direção se posicionou sempre na defesa dos interesses da 

categoria, seja na luta por reajuste salarial, valorização profissional ou contra qualquer tentativa de 

flexibilização e/ou desregulamentação dos direitos dos (as) Trabalhadores (as); mantendo postura 

crítica diante do governo e seguindo os princípios de autonomia e independência que devem sempre 

caracterizar o movimento dos trabalhadores. 

 

332. Muito já foi feito... é chegado o momento de novos desafios, de pensarmos o futuro, os 

próximos 40 anos... E, neste 27º. Congresso, iremos apontar políticas para o futuro da nossa 

categoria, da nossa entidade e das nossas lutas! 

 

333. A nossa luta continua... 

 

 

 

 

 

 

“...Continuemos na luta e façamos dela... esperança, força, doação, solidariedade, compromisso, 

coragem, sonho.  

 

Que não desfaleçamos antes da hora, corporal ou espiritualmente, e que, saibamos abraçar as causas 

maiores da justiça, da libertação, da ecologia, da política e da paz...  

 

Poderá haver tropeços, perder o caminho, perder-se de vez em quando, mas, se sonhou alto, 

encontrará o caminho de novo...”  

 

(Dom Pedro Casaldáliga) 
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7 – Plano de Lutas 
 

A luta pela educação pública de qualidade para todos e todas! 
 

1. Nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual e municipal de ensino do Estado 

de Mato Grosso do Sul, temos um profundo compromisso com a qualidade da educação e com a 

melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e, para isso, lutamos em uma trincheira 

importante que é a educação. 

 

2. Não há educação de qualidade sem a valorização dos profissionais da educação, mas o 

insubstituível papel do professor tem que ser reconhecido, respeitado e valorizado tendo em vista a 

sua dimensão social. Como instrumento fundamental de construção da cidadania e de inclusão 

social, a educação tem que ser a prioridade fundamental não apenas dos diversos governos, mas do 

Estado e da Nação. 

 

3. Especialmente, na atual conjuntura de crise econômica profunda, de retirada de direitos dos 

trabalhadores (as), de fim da previdência social, de ataques aos serviços e aos servidores (as) 

públicos, de ataques ao movimento sindical e social, de mudanças no mundo trabalho, de cortes nos 

recursos da educação, entre outras mudanças, o nosso 27º Congresso Estadual, deve apontar ações, 

pautas e mobilizações para as lutas atuais e apontar caminhos para o futuro. 

 

4. Neste sentido, os (as) trabalhadores (as) em Educação das escolas públicas estaduais e municipais 

de Mato Grosso do Sul, reunidos no 27º Congresso Estadual da FETEMS, em Bonito/MS, 

APROVAMOS nosso PLANO DE LUTAS e registramos a defesa inabalável por uma educação 

pública, gratuita, laica, plural, integral e de qualidade socialmente referenciada. Entendemos que 

somente através da educação e do trabalho digno será possível garantir a emancipação das mulheres 

e homens na construção de uma sociedade justa e igualitária que almejamos para todos (as).   

 

5. Considerando:  

a. o momento dramático da democracia de nosso país, onde o obscurantismo cultural e a prevalência 

do capital sobre os bens públicos predominam em detrimento do bem-estar da ampla maioria da 

sociedade;  

b. a necessidade de manter e ampliar a luta contra os ataques à educação pública e aos direitos da 

classe trabalhadora em geral e, em especial, dos (as) trabalhadores (as) em educação;  

c. os desdobramentos do golpe de 2016, que continuam abalando a democracia e minando a confiança 

da população nas instituições brasileiras;  

d. o sistemático ataque do (des) governo Bolsonaro à soberania nacional, entregando as riquezas 

naturais e o patrimônio das empresas públicas ao capital internacional;  

e. as sucessivas antirreformas ultraliberais, implementadas desde o governo Temer, a exemplo da 

emenda constitucional nº 95/2016 (PEC da morte), que impede o crescimento dos investimentos 

sociais, inclusive em educação pública, comprometendo a consecução das metas do Plano Nacional 

de Educação – PNE e dos respectivos planos estaduais e municipais de educação; 
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f. a proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019), que se aprovada comprometerá a segurança 

social do país, remetendo milhares de pessoas à indigência, uma vez que se pretende reduzir e 

dificultar o acesso a direitos previdenciários, afetando, ainda, a economia de pequenos e médios 

municípios brasileiros que se sustentam da renda gerada pelos benefícios previdenciários e 

assistenciais;  

g. as mudanças no mundo do trabalho (Lei 13.467/17 – reforma trabalhista), que reduzem a geração 

de emprego e renda e substituem a segurança do/a trabalhador/a por formas precárias de ocupação 

sem quaisquer direitos ou perspectivas de subsistência digna (expansão da uberização das relações 

de trabalho) e a lei da terceirização ilimitada (Lei 13.429/17), que confere aos empresários e ao 

Poder Público a possibilidade de privatizar atividades e serviços, inclusive a oferta escolar pública, 

por meio de Organizações Sociais de direito privado, rebaixando direitos da população e 

extinguindo o concurso público de acesso profissional à educação pública; 

h. a reforma privatista do Ensino Médio (Lei 13.415/17), que visa a restringir a base de conhecimento 

dos estudantes e que carrega em si enorme potencial para promover um dos maiores apartheids 

socioeducacionais de nossa história, distinguindo escolas para ricos e pobres; 

i. o desmonte irrestrito das políticas educacionais e ataque aos direitos fundamentais e sociais da 

população, especialmente de setores historicamente marginalizados (negros, índios, mulheres, 

LGBTs);  

j. o ataque antidemocrático do atual governo às organizações sociais e de trabalhadores, sobretudo 

aos sindicatos, na tentativa de calar as vozes que se opõem aos desmandos da administração pública 

– com destaque para a Medida Provisória 873, que pretendeu asfixiar financeiramente as entidades 

sindicais, porém que deixa de ter validade na presente data frente à luta unificada empreendida 

pelas centrais sindicais no nosso país; e, 

k. as inúmeras ações intempestivas e descompromissadas do recém-eleito governo com o projeto de 

nação soberana, inclusiva e essencialmente democrática. 

 

6. Conclamamos os trabalhadores (as) em educação de Mato Grosso do Sul, a somar esforços em 

defesa das nossas bandeiras de luta: 

 

7. Ao restabelecimento e à continuidade das políticas públicas essenciais a fim de garantir o bem estar 

de nossa sociedade, com destaque para a educação – nossa área de atuação, devendo-se, 

imediatamente, serem revogados os cortes orçamentários nas escolas de nível básico, nas 

universidades, nos institutos federais e em todas os setores de pesquisa acadêmica do Brasil. 

 

8. À revogação da Emenda 95, que além de congelar o orçamento fiscal da União por duas décadas 

também suspendeu por igual período a vinculação constitucional de impostos do governo federal 

para a educação e a saúde. 
 

9. A defesa de todas as garantias e direitos previstos na Constituição Cidadã de 1988, contrapondo as 

políticas neoliberais privatistas e reducionistas do atual governo. 
 

10. Ao compromisso para com a educação do campo, quilombola e indígena, com respeito irrestrito às 

suas especificidades socioculturais. 
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11. À aprovação do novo FUNDEB Permanente, capaz de promover o acesso, a permanência e a 

aprendizagem de todos os estudantes na educação básica, com mais recursos e melhor distribuição 

das verbas através do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e da garantia de piso salarial e diretrizes 

nacionais de carreira para todos os profissionais da educação (professores, especialistas e 

funcionários). 
 

12. À consecução das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, com destaque para as 

metas 19 (Gestão Democrática) e 20, esta última que determina o investimento equivalente a 10% 

do Produto Interno Bruto (PIB) na educação, medida essencial para a realização das demais metas 

do plano decenal.  
 

13. Contra a privatização, a mercantilização, a militarização, a mordaça aos/às educadores e a toda 

forma de impedir a democracia nos sistemas e redes de ensino e nas escolas e universidades 

públicas.  
 

14. Contra o ódio proclamado por parte significativa do governo Bolsonaro, incluindo o próprio 

Presidente, às instituições educacionais de nível básico e superior, aos sindicatos e a muitas 

entidades representativas da sociedade, com o claro intuito de disseminar teorias e práticas 

obscurantistas e reacionárias que desprezam o conhecimento, a ciência, a arte e as boas relações de 

convivência.  
 

15. A investirmos na humanização das relações escolares, tão incentivada por nosso patrono da 

educação, Paulo Freire, como forma de combater a violência e os preconceitos disseminados em 

nossa juventude através de inúmeras formas que desafiam cotidianamente os/as educadores/as do 

país. 
 

16. A lutarmos, na perspectiva da valorização profissional dos/as trabalhadores/as em educação, por 

salário, jornada, formação inicial e continuada, carreira e condições de trabalho dignas para 

todos/as que se dedicam ao labor nas escolas públicas do país e em favor da Previdência Pública 

que garanta a dignidade de nosso povo. 

 

17. A lutarmos pela implantação de ações de formação continuada por meio de cursos de graduação, 

pós-graduação (mestrado e doutorado) e de programas de formação por área especifica de atuação, 

licença integral para estudos. 

 

18. A luta pela ampliação do Profuncionário para todos os municípios e redes (estadual e municipais) e 

para todos os Funcionários (as) Administrativos interessados (as), onde ainda não foi feito.  

 

19. A luta pela implantação do Profuncionário de nível superior para o grupo técnico-administrativo da 

educação, para os egressos do Profuncionário de nível médio. 

 

20. A implantação de uma política salarial, estabelecendo que o Piso Salarial estadual e das redes 

municipais, nunca seja inferior ao Piso Salarial Nacional. 
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21. A implantação e manutenção de 1/3 da Jornada para atividades de planejamento para a rede 

estadual e as redes municipais conforme aprovado pela Lei do Piso Salarial (Lei n. 11.738/2008). 

 

22. A luta para garantir um Piso Salarial para os/as Funcionários/as Educação da rede estadual e das 

redes municipais, tendo como referência para quem tem o Profuncionário de nível médio, o Piso 

Salarial Nacional do magistério (enquanto não se aprova do Piso específico). 

 

23. A luta por concurso público e ou nomeação de concursados sempre que houver 10% de vagas 

puras, tanto na rede estadual como nas redes municipais. 

 

24. O fortalecimento da função da Gestão Democrática nas Escolas, com fortalecimento dos papéis da 

Direção e Coordenação Pedagógica e a importância do Projeto Político Pedagógico das Escolas 

com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. 

 

25. O acompanhamento com vistas ao cumprimento de todas as metas a execução do PNE - Plano 

Nacional de Educação, do PEE - Plano Estadual de Educação e dos PMEs - Planos Municipais de 

Educação. 

 

26. A garantia da implantação de Plano de Cargos e Carreira unificados, incluindo os (as) professores 

(as) e os (as) Funcionários (as) Administrativos em todas as redes municipais. 

 

27. A luta para estabelecer, uma Política Salarial para a longo prazo para os funcionários (as) 

administrativos da educação, com data-base única para todos os integrantes da categoria: 

professores (as), funcionários (as), da ativa e aposentados. 

 

28. O acompanhamento aos municípios na elaboração, reelaboração e implementação dos planos de 

carreira. 

 

29. E reafirmamos a defesa do Regime Jurídico Único para o funcionalismo público garantindo 

também aos professores convocados direitos iguais (salário, férias, 13º salário e convocação pelo 

nível de escolaridade). 

 

30. Assessoria jurídica permanente para assessorar com informações financeiras, dados e números os 

SIMTEDs nas negociações salariais. 

 

31. A realização de encontros estaduais com os/as funcionários/as da educação; especialistas em 

educação e professores coordenadores; trabalhadores em educação das redes municipais, 

capacitação de conselheiros, aposentados, previdência, dentre outros que forem demandados pela 

categoria. 

 

32. A ampliação das filiações dos trabalhadores (as) em educação das redes municipais. 

 

33. E apoia a luta dos povos indígenas e quilombolas e dos movimentos dos trabalhadores (as) rurais 

sem-terra, de mulheres, dos negros (as), LGBT e outros. 
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34. E apoia aos municípios que não possuem Planos de Saúde a negociarem para implantar Plano de 

Saúde junto a CASSEMS.  

 

35. Avançar no processo de organização do movimento sindical e unir forças aos movimentos sociais 

que lutam em defesa dos direitos dos trabalhadores (as).  

 

36. Manter a defesa dos princípios de autonomia e independência dos sindicatos, por um sindicalismo 

democrático, combativo e classista.  

 

37. A defesa dos serviços e dos servidores públicos, principalmente nas áreas da Saúde, Educação, 

Segurança e Previdência Social.  

 

38. O combate a perseguição e criminalização dos movimentos sociais. 

 

39. A participação e a inserção nos movimentos sociais em defesa da escola pública, contra a violência, 

pelos direitos das minorias e por uma vida melhor para o povo brasileiro em campanhas conjuntas 

com outras entidades. 

 

40. A manutenção e intensificação da participação nas mobilizações gerais organizadas e lideradas pela 

CUT e pela CNTE.  

 

41. A modernização a estrutura administrativa da FETEMS, de forma a agilizar e tornar mais eficiente 

ainda o atendimento aos filiados (as).  

 

42. Ser contrários a qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores (as) em educação e dos 

trabalhadores em geral. 

 

43. A ampliação na FETEMS e apoiar os SIMTEDs nas atividades culturais e sindicais com os/as 

aposentados/as. 

 

44. A assumirmos no cotidiano a Defesa da Democracia e a luta contra toda e qualquer proposta que 

reduza direitos dos trabalhadores (as)!  
 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Paulo Freire 
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Modelo para apresentação das emendas  

 
 

Tópico  Nº. do 

parágrafo  

Tipo de 

Emenda 

Conteúdo  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:  
Tópico  Nº. do 

parágrafo  

Tipo de 

Emenda 

Conteúdo  

 

Conjuntura 

Nacional 

 

5 

 

Aditiva 

 

Ao final do parágrafo, acrescentar “dentre outras” 

 

 

 

 

 

 

 


