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A rotina que 
eles esperam 
acabar logo

Polícia encontra fábrica ilegal de munições

Parcelamento e atraso 
de salários perduram 
dezenas de meses. 
Profissionais já tiveram 
que fazer empréstimo 
para quitar despesas

Carlos, Claudionei e Taíse citam da baixa qualidade no 
ensino público estadual. Tal consideração é ratificada 
com pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do 
Ministério da Educação, que mostra que o Rio Gran-
de do Sul tem a maior taxa de reprovação no Ensino 
Médio do Brasil: 20,1%. Isso significa que, em média, 
um em cada cinco estudantes não passaram de ano 
em 2018 no Estado. O levantamento apontou que a 
repetência é maior entre escolas públicas, chegando 
a 22,5%, contra 5,1% nas privadas. A média nacional 
de reprovação no Ensino Médio é de 11,5%.

Sandra tem 51 anos, é servente e diz que a motivação de trabalho é o ambiente escolar
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Já virou rotina o parcela-
mento dos salários dos 
servidores estaduais. 

Nesta semana, só tiveram 
quitados os vencimentos de 
julho aqueles que recebem 
até R$ 2,5 mil. Os demais vão 
receber de pouco em pouco. O 
primeiro depósito será no dia 
21. Quem tem valores mais 
altos a receber fica para o mês 
de setembro. Entre as classes 
prejudicadas está a da edu-
cação, seja professor, diretor 
ou funcionários de escolas. A 
preocupação desses profissio-
nais é grande se terão verbas 
para arcar com as despesas.

Docente há seis anos na 
Escola Vera Cruz, Claudionei 
Ambrosio, de 39 anos, cita que 
o parcelamento é um proble-
ma tremendo. “As tuas contas 
têm datas a serem pagas. Só 
algumas conseguimos poster-
gar. Cartão de crédito, finan-
ciamento de algum veículo, 
aluguel de casa, entre outras, 
tu não consegue fugir. Não 
tendo salário naquela data, 
começa a pagar juros. E juro 
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de banco, todos sabem, é ex-
tremamente alto”, desabafa.

Servente na Ernesto Alves 
de Oliveira, educandário de 
Santa Cruz do Sul, Sandra 
Rodrigues, de 51 anos, diz que 
já teve que fazer empréstimo 
pessoal para quitar despesas 
residenciais. “A gente já não 
ganha muito e tenta sempre 
ajudar os filhos, aí não sobra”, 
conta ela, incomodada com os 
atrasos que já perduram deze-
nas de meses. “Não é justo a 
gente ter que pegar financia-
mento para pagar uma conta 
que só não foi paga porque 
o Estado não acertou nosso 
salário”, sublinha.

REFLEXOS
Todos esses percalços estão 

refletindo, segundo o diretor 
da Escola Vera Cruz, Carlos 
Jardel Henn, no dia a dia dos 
professores e, consequen-
temente, na qualidade do 
ensino. “Estamos vendo co-
legas estressados, em função 
do número de alunos. Tem 
também os contratados com 
medo de sair no fim do ano”, 
comenta. “E quando o pro-
fessor não tá animado para 
trabalhar, não tem qualidade 
na educação. E, infelizmente, 
a qualidade do ensino públi-
co no Rio Grande do Sul está 
muito abaixo em função da 
não valorização dos profis-
sionais”, observa ele, que cita 
a dificuldade em ser gestor 
atualmente, sobretudo cobrar 
ânimo da equipe.

Embora o ânimo esteja 
afetado com os entraves no 
pagamento dos subsídios 
mensais dos servidores, 
o que ainda motiva pro-
fessores e funcionários a 
trabalharem são os alunos. 
“Trabalhei como industriá-
rio durante 15 anos. Entendi 
que o meu ciclo havia encer-
rado naquela profissão. Eu 
gosto de dar aula. A função 
de professor, de estar com 
os alunos me deixa feliz”, 
cita Claudionei. “O que falta 
é a sociedade reconhecer o 
que a gente faz. Muitos não 
sabem que o nosso trabalho 
não termina quando cruza-
mos o portão da escola. Em 
casa, estamos corrigindo 
provas, preparando aulas, 

Estudantes são a motivação

Um homem de 32 anos foi 
preso na manhã de ontem, 
em Santa Cruz do Sul. Na 
residência onde ele morava, 
localizada no bairro Bom Je-
sus, foram apreendidas três 
armas de fogo, sendo uma 
espingarda de calibre 12 e 
duas pistolas, além de drogas 
e o maquinário utilizado na 
fabricação de munição de 
espingarda. 

No local foram encontra-
dos também balin, sete potes 
carregados com pólvora, 
mais de 500 cartuchos, entre 
deflagrados e prontos, uma 
máquina para produção ca-

seira de munição e mais de 10 
tipos diferentes de munições. 
Os materiais foram apreendi-
dos e o homem encaminhado 
à delegacia.

Conforme o titular da 2ª 
Delegacia de Polícia Civil, 
Alessander Zucuni Garcia, a 
arma espingarda 12 apreen-
dida estava legalmente regis-
trada no nome do indivíduo, 
mas não há autorização para 
fabricação de munições do 
mesmo calibre, que é o que 
ele fazia. “A pessoa que even-
tualmente tem interesse em 
fazer recarga, precisa ter au-
torização da Polícia Federal”, 

explica. Agora, a Polícia Civil 
investiga se a produção era 
apenas para a sua arma ou se 
o homem vendia a terceiros. 

DROGAS
Além das apreensões de 

armas, cartuchos e maquiná-
rios, os policiais civis da 2ª 
DP e da Draco encontraram 
um tijolo de maconha na 
residência do indivíduo. O 
que chama atenção é a quan-
tidade de plástico em que o 
entorpecente estava emba-
lado. A suspeita é de que ele 
queria evitar uma possível 
identificação do produto por 
cães farejadores.

lendo algo”, detalha.
O que faz Sandra levantar 

todos os dias e se dedicar nos 
trabalhos de limpeza da Escola 
Ernesto Alves também são os 
estudantes. “Aqui a gente tem 
contato com as pessoas, se 
desliga das coisas ruins, sem 
contar que as crianças intera-
gem. Tudo isso alivia a nossa 
preocupação”, arremata ela, 
que tem esperança de voltar a 
receber o salário em dia.

Professora e vice-diretora 
da Escola Nossa Senhora da 
Esperança, no bairro Santa 
Vitória, em Santa Cruz, Taíse 
Soares Zanette diz que os pro-
fessores se mantêm por acredi-
tar na importância do trabalho 
na transformação da realidade 
social. “Precisamos dar a eles 

a chance de competir por 
um bom espaço nessa so-
ciedade. Para muitos, o 
estudo é o único caminho 
e é por nossos estudantes 
que nos mantemos na luta 
diária”, frisa ela, que ratifica 
a queda na qualidade da 
educação. “Além do parce-
lamento do salário, temos 
ele congelado por anos, 
somando com problemas 
relacionados à infraestru-
tura das escolas e verbas 
com valores insuficientes. 
Assim, em diversos casos, 
o professor ainda retira do 
seu salário dinheiro para 
comprar materiais que ne-
cessita para desenvolver 
projetos com seus educan-
dos”, finaliza. 


