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BOM DIA, FASCISMO

E O RETROCESSO
                                  VEM A CAVALO,

O fascismo, quando e onde, e nas formas em que refaz os seus 
ciclos, estabelece a recorrência e a reprodução do arcaico – de 
forma libidinosa para os seus adeptos e violenta e horrorosa para 
as suas vítimas. 

O fascismo não é política. Quebra as possibilidades civiliza-
tórias implícitas na vida política, em época de eleições ou não.

Uma monstruosidade – muitas vezes permanece na esquina 
sem os transeuntes se darem conta. Muitos deles dizem bom dia 
ao fascismo. 

O fascismo vem aí. De horrorosos governantes vai ocupando 
posições e se disseminando, consolidado em mentalidades. 

Xô, fascismo. Sem cumprimentos, sem bom dia.  

ELAINE
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Editorial

..., galopando rapidamente em 
um projeto de precarização da 
Educação Pública, desgastando 
emocionalmente e moralmente 
trabalhadores em educação. 

Os profi ssionais da educação 
lutam, através de associações 
e sindicatos, em defesa de uma 
escola pública democrática e de 
qualidade, desde a década de 40.

Entidades que lutam pela a 
valorização dos Trabalhadores em 
Educação, pautando-se pela mobi-
lização, pela profi ssionalização, 
pela carreira, pelo piso salarial, 
pela garantia dos direitos sociais 
e pela ampliação dos espaços de 
cidadania. 

Nossas lutas são marcadas e 
registradas na história por greves, 
e contam com imensa participa-
ção da base. Uma base formada 
por sua maioria de mulheres, 
revelando uma dimensão funda-
mental para o enfrentamento da 
luta contra a desprofi ssionaliza-
ção, o arrocho salarial e a múltipla 
jornada de trabalho. 

Nesta luta contínua para a 
melhoria da educação e condições 

de vida, os sindicatos se organi-
zam em ações e reivindicações ao 
governo brasileiro que pouco nos 
valorizam e muito exigem.

No cenário municipal, o retro-
cesso se faz real e se consolida 
através de nomeações para dire-
tores e diretores-adjuntos de 
escolas e CEIs, acabando com 
a gestão democrática, a qual 
defendemos e é garantida pela 
Constituição Federal, a L.D.B. e 
o Plano Nacional de Educação. 
Uma situação inadmissível, que 
nos exige força e persistência pra 
enfrentarmos tempos difíceis em 
que as lutas estão cada vez mais 
rigorosas e severas.

Cabe a nós mantermos o foco 
e demonstrar a nossa união, onde, 
por anos, foi a resposta de nossas 
vitórias na conquista dos direi-
tos da classe trabalhadora da 
educação. 

RESISTÊNCIA E LUTA!
Saudações sindicais, 
Professora Maria Laura

Elaine Aparecida 
Pereira de Sá Costa, 
mulher, mãe, professora, 
militante do movimento 
sindical desde sempre. 
Seu falecimento deixou 
uma lacuna que difi cil-
mente será preenchida 
por qualquer outro nome 
que possa intencionar 
fazê-lo. Sentimentos 
contraditórios de pesar e 
de orgulho fi zeram com 
que a atual Diretoria do 
SINTED (Triênio 2017 
– 2020), presidida pela 
professora e presidenta desta 
Entidade, professora Maria Laura 
Castro dos Santos solicitou para 
a atual Administração Pública 
de Três Lagoas, representada 
pelo Excelentíssimo Prefeito 
Ângelo Chaves Guerreiro que 
homenageasse nossa querida 
professora Elaine inaugurando 
uma de nossas novas escolas 
com seu nome. E para nossa 
grata surpresa tivemos nossa 

solicitação atendida, portanto 
vimos publicamente agrade-
cer à Administração Pública de 
Nossa Cidade por esse nobre 
gesto de respeito a quem tanto 
contribuiu para o crescimento 
da Educação de Três Lagoas e 
pelo fortalecimento dos Direitos 
dos Trabalhadores em Educação. 
Mais uma vez o nosso SINTED 
valorizando os feitos e, nesse 
caso, preservando a memória da 
Educação de nossa cidade.

Professor Antônio Rodrigues Belon
é professor e sindicalista. .



SINTED PARTICIPA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOBRE A ELEIÇÃO 
DE DIRETORES E DIRETORES-ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Na manhã do dia 31 de janeiro 
de 2020, foi realizada na Sala do 
Centro Judiciário de Soluções de 
Confl itos e Cidadania – CEJUSC, a 
audiência de tentativa conciliação 
na ação movida pelo Ministério 
Público que questiona a constitu-
cionalidade da Lei de Eleição dos 
Diretores e Diretores–Adjuntos da 
REME (Rede Municipal de Ensino). 
Na ocasião, estavam presentes o 
promotor, Dr. Fernando Lanza, 
bem como o município de Três 
Lagoas, representado pelo advo-
gado Dr. Francisco Arrais. 

As partes concordaram também 
com a participação do SINTED 
(Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação de Três Lagoas e Selvíria 
- MS), representado pela diretora 
do departamento de assuntos 

jurídicos do sindicato, Adriana 
Lofego, acompanhada do asses-
sor jurídico, Dr. Murilo Tosta. 

Na audiência, o Ministério 
Público Estadual reafi rmou o seu 
posicionamento no sentido de 
que a lei que trata da eleição de 
diretores seria inconstitucional. Já 
o município, por sua vez, defen-
deu a constitucionalidade da lei, 
razão pela qual não foi possível 
chegar a qualquer acordo.

Ao Sindicato também foi 
oportunizada a palavra, onde 
se posicionou a favor da consti-
tucionalidade da lei, bem como 
o município. Como não houve 
acordo entre as partes, o processo 
será remetido para a juíza para 
novas deliberações. 

VEREADORES DE TRÊS LAGOAS SOLICITAM ‘FUNDEB PERMANENTE’ 
APÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2019
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Desde o seu surgimento, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb) tem sido um instrumento 
extraordinário para aumentar o número de 
matrículas nas escolas públicas. Porém, a 
vigência do fundo especial está assegurada 
somente até 31 de dezembro de 2020. Caso 
não seja renovado, quase metade das escolas 
públicas do país poderão fechar as portas.

Com o apoio do SINTED (Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação de Três Lagoas e 
Selvíria), uma Audiência Pública foi realizada 
no dia 27 de novembro de 2019, intitulada 
“O fi nanciamento da educação no Brasil e 
o Novo Fundeb”. A audiência, proposta pelo 
vereador Marcus Bazé, contou com a presença 
da professora Sueli Veiga, vice-presidenta da 
FETEMS (Federação dos Trabalhadores da 
Educação de Mato Grosso do Sul), e de Andreia 
Ferreira, supervisora no DIEESE regional MS, 
onde explicaram através de estudos, as conse-
quências da educação básica brasileira sem a 
renovação do Fundeb.

Em resposta à audiência, os vereados de 
Três Lagoas encaminharam uma indicação à Bancada Federal de Mato Grosso do Sul (Deputados e Senadores), onde solicitam que o 
fundo de manutenção se torne permanente. Em justifi cativa, os vereadores ressaltam que “o dinheiro é usado para pagamento do salário 
dos professores e para ações de manutenções e desenvolvimento do ensino, como a construção de quadras de esporte, reforma de insta-
lações físicas, aquisição de carteiras, computadores, televisores e outros equipamentos, entre outras ações”. Mais uma vitória do SINTED, 
contribuindo para uma educação de qualidade.



NA TARDE DO DIA 28 DE JANEIRO, NOSSA DIRETORIA JUNTO A COMISSÃO 
FORMADA COM DOIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO, ESTIVERAM 
COM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA NEGOCIAÇÕES DO SALÁRIO DO 
ADMINISTRATIVO.

MULHERES QUE BRILHAM EM CLIMA DE CARNAVAL! NOSSAS APOSENTADAS 
SE REUNIRAM NO DIA 20 DE FEVEREIRO, EM GRANDE ESTILO, PARA COME-
MORAR O CARNAVAL! NÃO FICARAM LINDAS?

NOSSA DIRETORIA ESTEVE PRESENTE NA RÁDIO CAÇULA NA MANHÃ DO 
DIA 20 DE FEVEREIRO, CONCEDENDO UMA ENTREVISTA SOBRE O PROCESSO 
SELETIVO.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA COM OS TRABALHADORES 
DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVE-
REIRO, SOBRE A NEGOCIAÇÃO SALARIAL DOS ADMINISTRATIVOS DA REDE 
MUNICIPAL.

NA MANHÃ DO DIA 14 DE FEVEREIRO, OS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL ESTIVERAM REUNIDOS NO SINTED 
PARA UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, COM AS SEGUINTES 
PAUTAS: RETIRADA DE MEMBROS PARA A COMISSÃO ELEITORAL - ELEIÇÕES 
SINTED 2020/2023; RETIRADA DE DELEGADOS PARA O CARNAVAL DA 
EDUCAÇÃO, EM CAMPO GRANDE, NO DIA 21/02/2020; NEGOCIAÇÃO 
SALARIAL DOS TRABALHADORES ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL; 
PROCESSO SELETIVO; ELEIÇÃO PARA DIRETORES; OUTROS ASSUNTOS.

NOSSA DIRETORIA ESTEVE PRESENTE NA MANHÃ DO DIA 12 DE FEVE-
REIRO, NO LOCAL DA GREVE DOS PETROLEIROS, PRESTANDO APOIO AOS 
TRABALHADORES

REUNIÃO REALIZADA COM MOVIMENTO UNIFICADO NO DIA 10 DE FEVE-
REIRO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS COMO: GREVE DOS TRABALHADORES 
PETROLEIROS (SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES EM TRÊS LAGOAS E 
OUTRAS CATEGORIAS EM GREVE); ORGANIZAÇÃO DO 08/03 (DIA INTER-
NACIONAL DAS MULHERES) CONTRA A OPRESSÃO; ORGANIZAÇÃO DO DIA 
NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E PARALISAÇÃO EM DEFESA DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS (18/03).

4Março - 2020 SINTED - informativo do conhecimento



MURO: 
SEGURANÇA OU ISOLAMENTO?

CNTE CONVOCA CATEGORIA 
PARA A GREVE GERAL DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA

REUNIÃO REALIZADA COM MOVIMENTO UNIFICADO NO DIA 10 DE FEVE-
REIRO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS COMO: GREVE DOS TRABALHADORES 
PETROLEIROS (SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES EM TRÊS LAGOAS E 
OUTRAS CATEGORIAS EM GREVE); ORGANIZAÇÃO DO 08/03 (DIA INTER-
NACIONAL DAS MULHERES) CONTRA A OPRESSÃO; ORGANIZAÇÃO DO DIA 
NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E PARALISAÇÃO EM DEFESA DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS (18/03).

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) está mobilizando toda a categoria para 
aprovar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB) permanente e com mais 
recursos para a educação pública. Para que consigamos 
fazer ouvirem a nossa voz, a Confederação solicita, no 
dia 18 de março, que as redes municipais liberem seus 
profi ssionais e/ou promovam conjuntamente com a 
comunidade escolar, atividades com o intuito de chamar 
a atenção da sociedade e das representações políticas 
federais para a necessidade de aprovar a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 15/2015, que visa instituir o 
novo FUNDEB em patamares compatíveis com as neces-
sidades dos entes subnacionais.

O FUNDEB, aprovado pela emenda constitucional nº 
53/2006, expira esse ano e caso não seja renovado, mais 
de 3.500 municípios do país sofrerão graves retroces-
sos no fi nanciamento da educação, comprometendo o 
atendimento escolar de milhares de estudantes. Todos 
os estados equilibram o fi nanciamento das matrículas da 
creche ao ensino médio através desse Fundo Contábil. 
Sendo que, para os municípios, ele é ainda mais vital, 
dado o acúmulo de matrículas assumidas por esses entes 
desde a vigência do FUNDEF (1998). Assim sendo, o fi m 
do FUNDEB ou a sua renovação em patamares inferiores 
ao necessário, sobretudo sem maior aporte fi nanceiro da 
esfera federal, causará situações de verdadeira insolvência 
em muitas municipalidades. Razão pela qual convidamos 
essa administração pública a se somar na luta pela apro-
vação urgente do novo FUNDEB permanente.
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MURO: 
SEGURANÇA OU ISOLAMENTO?
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Gigante deitado dominando às paisagens
Que para alguns signifi ca uma segurança
Que trancados a portas e portões elétricos
Pois viver torna-se questão de esperança...

 O que fi ca evidente é um aprisionamento
Trazendo como a consequência a solidão
Como ter como presente um mal do século
A triste, a infame e a traiçoeira depressão...

Nesta barreira pessoas não se conhecem 
Vai signifi cando um amplo distanciamento
Semeando os variados vazios na realidade
Empobrecendo os nossos relacionamentos...

Não se sabe se é o mocinho ou o bandido
Tenta convencer a viver preso na solidão
Engana trazendo um traiçoeiro isolamento
Traz também os signifi cados de proteção...

Enfi m a fi losofi a trazendo o ponto de vista
Refl etindo o humano no seu distanciamento
Mesmo protegendo nos inúmeros confl itos
Podendo originar depressão ou isolamento.

PROF. POETA
GABRIEL DO NASCIMENTO CARVALHO,

26/11/2019



APÓS NEGOCIAÇÕES COM O SINTED, PREFEITURA CONCEDE 

REAJUSTE DE 17.04% PARA PROFESSORES DA REME

EM HOMENAGEM À PROFª ELAINE DE SÁ COSTA, SINTED REALIZA 
O LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CLUBE DE CAMPO

Mais uma vez, o Movimento 
Sindical mostra sua força. No dia 
27 de janeiro, Trabalhadores da 
Educação da Rede Municipal se 
reuniram para uma Assembleia 
Geral Extraordinária, no SINTED 
(Sindicato dos Trabalhadores 
da Educação - Três Lagoas e 
Selvíria), onde foi aprovado, por 
unanimidade, o reajuste salarial 
do grupo magistério de 17,04%, 
após solicitação do SINTED, em 
cumprimento a Lei Nº 11.738/08 
e à Lei Municipal Nº 3295/17. Essa 
grande conquista da categoria 
faz parte das nossas bandeiras 
de luta em prol a valorização dos 
trabalhadores em educação. 

Em relação à política salarial 
do profi ssional Administrativo, 
a Diretoria do SINTED também 
solicitou um reajuste linear 
de 12,84%, no entanto, a 
Administração Municipal ofere-
ceu somente 4,31%. A categoria 

dos Administrativos não aceitou 
a proposta, havendo então outras 
audiências com a participação de 
uma Comissão com administrati-
vos representantes retirados em 
assembleia, onde fi nalizaram a 
negociação com uma proposta de 
4,48% e a reivindicação do vale-a-
limentação para os trabalhadores 
em educação.

Para a presidente do SINTED, 
a valorização dos profi ssionais 
é uma das razões que torna a 
educação pública de qualidade. 
“Quando há valorização para o 
profissional da educação, isso 
impacta no ensino aprendiza-
gem dos alunos, resultando em 
melhorias para a nossa socie-
dade”, conclui. 

Os Trabalhadores em Educação 
continuam mobilizados na defesa 
de seus direitos e na valorização 
de toda a base. 

No dia 7 de março, o SINTED realizou o Lançamento da Pedra 
Fundamental do primeiro Clube de Campo do Sindicato, levando 
o nome da professora Elaine de Sá Costa, em homenagem aos 
anos de luta e dedicação pela classe trabalhadora da educação. 

Com a presença do presidente da FETEMS, professor Jaime 
Teixeira, foram muitas 
emoções ao lembrar-se a 
eterna companheira. 

“Ela era uma pessoa que 
fazia diferença no Sindicato 
de Três Lagoas, já foi também 
nossa vice-presidenta na 
FETEMS, e o trabalho dela 
extrapolou. Extrapolou não 
somente na luta pelos traba-
lhadores, mas também por 
uma sociedade mais justa e 
igualitária”, explica. 

Durante o ano de 2019 
foram realizadas diversas 
reuniões com a arquiteta 
responsável pelo projeto do 
clube e também o início das 

atividades nas construções do muro. O clube tem como objetivo 
proporcionar lazer aos fi liados, em momentos de confraternização, 
reforçando a união e luta dos profi ssionais da educação. 

Muito emocionada, a presidenta do SINTED, professora Maria 
Laura Castro dos Santos, ressaltou durante seu discurso que o 

clube de campo fi rmará a história 
de Elaine.

“Eu não gostaria de estar aqui 
fazendo essa homenagem, porque 
pra mim ela tinha que estar aqui. 
O clube de campo sempre foi 
um sonho dela junto com os 
outros trabalhadores, porque ela 
gostava de lutar e também de 
festejar. Nós construímos nossa 
luta se reunindo, fortalecendo e 
confraternizando, e tudo o que a 
Elaine fez pela educação munici-
pal e estadual, vai fi car registrado 
na Escola Municipal Profª Elaine 
de Sá Costa e no nosso clube”, 
fi naliza. 
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