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Governo do RS não cumpre a Constituição Federal de
1988 nem a Constituição Estadual de 1989 no que
tange à Educação
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul (igual ao Governo Federal) descumpre a
Constituição Brasileira de 1988 (que determina o mínimo de 25% da receita de impostos aplicados na
Educação), no que trata do financiamento da educação, já que em 2010, gastou por volta de 24%
com educação:
“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.”

Pior ainda, descumpre a lei maior do Estado, a Constituição Estadual de 3 de outubro de
1989 que determina:
“Art. 202 - O Estado aplicará, no exercício financeiro, no mínimo, trinta e cinco por
cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público”.

O governo poderia argumentar que não cumpriu o texto constitucional estadual, ao qual
deveria zelar e cumprir, pela queda da arrecadação de impostos. Mas isto não corresponde aos fatos.

Veja no gráfico abaixo que, enquanto a arrecadação de impostos no RS cresceu 143% em 9
anos, o gasto com Educação cresceu apenas 89%.
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Receita de Impostos X Gastos com Educação – Estado do RS - 2002/2010 – em R$ bilhões
R$ 18.000.000.000,00
R$ 16.000.000.000,00

Em bilhões de reais

R$ 14.000.000.000,00
R$ 12.000.000.000,00
R$ 10.000.000.000,00
R$ 8.000.000.000,00
R$ 6.000.000.000,00
R$ 4.000.000.000,00
R$ 2.000.000.000,00
R$ 0,00
Receita Impostos

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
R$ 7.321. R$ 8.646. R$ 9.176. R$ 10.612 R$ 11.072 R$ 11.787 R$ 14.123 R$ 14.523 R$ 17.787

Gasto com Educação R$ 2.295. R$ 2.624. R$ 2.755. R$ 2.845. R$ 3.135. R$ 3.255. R$ 3.334. R$ 3.714. R$ 4.333.
% receita X gasto

31,4%

30,4%

30,0%

26,8%

28,3%

27,6%

23,6%

25,6%

24,4%

Fonte: Governo do RS – Secretaria da Fazenda – Relatórios anuais com Contas Estaduais - 2002/2010 – Valores nominais
Elaboração ILAESE

Ao não cumprir a lei, os governos do RS retiraram da Educação, em 9 anos, R$
9.185.862.086,39 (mais de 1 bilhão de reais por ano), quantia suficiente para pagar o Piso
Nacional no Estado e ainda sobrar dinheiro.
Este é o motivo do sucateamento e destruição da Educação Pública no RS e não
porque falta verba.
Veremos nos capítulos seguintes que este dinheiro foi, em primeiro lugar, para os
grandes empresários instalados no RS (que foram isentos de pagamento de impostos) e, em
segundo lugar, para os cofres do Governo Federal, que está levando toda a riqueza do
Estado através do pagamento da Dívida Pública Estadual.
Tarso Genro, que tem conhecimento destas informações elencadas acima, deveria se
apoiar na Lei Estadual (Artigo 210) para Garantir um Plano de Carreira e o pagamento do
Piso Nacional:
Art. 210 - É assegurado o Plano de Carreira ao Magistério Público Estadual,
garantida a valorização da qualificação e da titulação do profissional do
magistério, independentemente do nível escolar em que atue, inclusive
mediante a fixação de piso salarial.
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Infelizmente, Tarso Genro, ao chegar ao Piratini continuou com a mesma prática dos
governos anteriores.
Restou somente como alternativa aos professores do RS ir à greve para garantir que
se cumpra a Constituição Estadual e o governo pague o que deve a Educação do Estado.
Veja por outro ângulo, a porcentagem do PIB estadual gasto com educação no RS:

Fonte: Governo do RS – Secretaria da Fazenda – Relatórios anuais com Contas Estaduais - 2002/2010
PIB Estadual: Fundação de Economia e Estatística do RS (FEE-RS)
Valores atualizados para preços de 2010 pelo IGP-DI/FGV
Elaboração ILAESE

Aqui se mostra evidente o descaso dos governos com a Educação. Enquanto o PIB
cresceu 23,9% entre 2002 e 2010, os gastos com Educação subiram apenas 3,7%, mantendose praticamente estagnado, enquanto aumenta a população em idade escolar.
Assim, os gastos com Educação estão diminuindo sistematicamente no Estado, ao
contrário do que reza o texto constitucional nacional e estadual. De 2,2% do PIB em 2002,
valor já insuficiente para as necessidades, caiu para 1,8% em 2010:
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Fonte: idem
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Os gastos com Educação no RS
Não há nenhuma desculpa que seja plausível para que os sucessivos governos não
tenham cumprido as determinações legais no que tange à Educação.
O gráfico abaixo mostra as receitas do governo estadual, os gastos com Educação e as
verbas do FUNDEB entre 2002 e 2010 no Estado:
Despesas com Educação no Estado do RS 2002/2010
em bilhões de reais - valores nominais
R$ 25.000

R$ 20.000

R$ 15.000

R$ 10.000

R$ 5.000

R$ 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Receita Corrente líquida R$ 8.558

R$ 9.859 R$ 10.736 R$ 12.349 R$ 13.312 R$ 13.991 R$ 16.657 R$ 17.387 R$ 20.297

Gasto com Educação

R$ 2.295

R$ 2.624

R$ 2.755

R$ 2.845

R$ 3.135

R$ 3.255

R$ 3.334

R$ 3.714

R$ 4.333

R$ 842

R$ 966

R$ 1.006

R$ 1.174

R$ 1.187

R$ 1.477

R$ 2.128

R$ 2.415

R$ 2.717

FUNDEF/FUNDEB

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda - Elaboração ILAESE

As transferências para o FUNDEB cresceram 223% entre 2002 e 2010, as Receitas
Correntes cresceram 137%, enquanto o gasto com Educação cresceu apenas 89%. Esta
desigualdade mostra o descaso dos governos com a Educação.
Fica patente o modo como o governo do Estado do RS não cumpre o mais importante
texto normativo do Estado – a Constituição Estadual – furtando-se a investir em educação o
mínimo exigido em lei.
Além da exigência acima mencionada, o Estado recebe valores que devem ser,
necessariamente, aplicados na educação pública. Trata-se dos recursos do Fundef (até 2006)
e do Fundeb (a partir de 2007). Tais valores, na forma da legislação, destinam-se à promoção
da educação e, prioritariamente, à valorização e remuneração digna dos profissionais do
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ensino. Dispõe o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 1 que o Fundeb
tem por objetivo “a remuneração condigna dos trabalhadores na educação”.
Regulamentando a norma citada, o inciso XII do artigo 60 do ADCT e o artigo 22 da
Lei 11.924/2007, que cria o Fundeb, prescrevem que “pelo menos 60% (sessenta por cento)
dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”.
Mais do que o cumprimento formal da legislação em questão, o que se espera dos
governantes é o atendimento à respectiva finalidade. Assim, o incremento das
transferências advindas do Fundeb deve corresponder, necessariamente, ao aumento das
despesas com pessoal da educação pública.
A partir dessas considerações, confira-se a evolução dos números referentes às
transferências do Fundef e Fundeb entre 2002 e 2010 no Estado do RS:

Ano
2002 (Fundef)
2003 (Fundef)
2004 (Fundef)
2005 (Fundef)
2006 (Fundef)
2007 (Fundeb)
2008 (Fundeb)
2009 (Fundeb)
2010 (Fundeb)
Crescimento em % 2002/2010

Gastos com Educação no RS

Transferências FUNDEB no RS

R$ 4.176.053476,22
R$ 3.887.627.444,82
R$ 3.730.384.616,09
R$ 3.636.518.688,78
R$ 3.938.728.706,41
R$ 3.891.034.376,04
R$ 3.583.446.739,83
R$ 3.922.178.532,24
R$ 4.333.170.142,22
3,7%

R$ 1.531.848.151,45
R$ 1.432.190.565,22
R$ 1.362.463.577,57
R$ 1.500.377.224,47
R$ 1.492.233.117,91
R$ 1.766.550.927,24
R$ 2.287.689.246,67
R$ 2.550.716.779,40
R$ 2.717.194.042,90
77,3%

Fonte: Governo do RS – Secretaria da Fazenda – Relatórios anuais com Contas Estaduais - 2002/2010
Valores atualizados para preços de 2010 pelo IGP-DI/FGV - Elaboração ILAESE

Portanto, como se demonstra acima, os recursos obrigatórios a usar em Educação
(transferências do FUNDEB, originados nos impostos) cresceu em 77,3% desde 2002, no
entanto o gasto com Educação cresceu apenas 3,7%, demonstrando má-fé dos diversos
governos, já que as transferências obrigatórias da Educação teriam que ser transferidas na
mesma proporção (por lei) a educação e foi direcionada para pagar dívida pública ou para
cobrir os rombos deixados pela isenção de impostos aos grandes empresários.

1
Confira-se, na íntegra: “Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes
disposições
(...)
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.”
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Estas transferências obrigatórias pagavam somente 36% dos gastos com Educação
em 2002 e em 2010 já cobriam 62% destes gastos, demonstrando que os governos estão
diminuindo proporcionalmente os gastos com Educação no Estado.
A pergunta que se faz é: se a valorização do profissional é um princípio conformador
da educação brasileira e se o objetivo declarado em lei do Fundeb é a melhoria da
remuneração do servidor, um governo estadual que reduz gastos, proporcionalmente, na
Educação e majora sua mão-de-obra com índices muito abaixo do arrecadado com o
FUNDEB e com os impostos estaria atuando corretamente?
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Uma Breve Incursão sobre as Finanças Públicas do
Estado do Rio Grande do Sul
Os governos do Estado sequer podem se apoiar em uma avaliação de que o Estado
está quebrado, com déficits monumentais que impossibilitam o funcionamento da economia
real do RS.
Veja no gráfico abaixo, as receitas correntes e despesas correntes (sem considerar os
gastos com capital, que inclui pagamentos dos juros e amortização da Dívida Pública, que
veremos em um capítulo à parte):
Receita Corrente X Despesa Corrente do Estado do RS – 2002-2010 – em
bilhões de reais
R$ 45.000
R$ 40.000
R$ 35.000
R$ 30.000
R$ 25.000
R$ 20.000
R$ 15.000
R$ 10.000
R$ 5.000
R$ 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

receita corrente líq. R$ 11.867 R$ 14.926 R$ 15.648 R$ 17.925 R$ 17.762 R$ 19.482 R$ 23.133 R$ 28.326 R$ 33.679 R$ 34.736 R$ 39.242
despesa corrente
Déficit/Superávit

R$ 11.229 R$ 12.301 R$ 13.554 R$ 15.539 R$ 16.847 R$ 18.255 R$ 20.422 R$ 25.983 R$ 30.151 R$ 31.277 R$ 36.833
R$ 638

R$ 2.625 R$ 2.094 R$ 2.386

R$ 915

R$ 1.227 R$ 2.711 R$ 2.343 R$ 3.528 R$ 3.459 R$ 2.409

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda - Relatórios anuais 2002/2010, valores nominais.
* Para 2011 e 2012 as previsões são da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã - SEPLAG RS – Elaboração ILAESE

O Estado do RS, analisando a economia real, diária, com seus gastos e arrecadação de
impostos, é superavitário desde 2002 e acumulou uma reserva, nestes 9 anos, de R$
18.466.932.284,54 (mais de 18 bilhões de reais).
Dentro da previsão da Secretaria de Planejamento do RS, o governo Tarso terá um
superávit de R$ 3,4 bilhões de reais em 2011 e R$ 2,4 bilhões de reais em 2012. Portanto, o
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superávit em 2011 poderia pagar os gastos de implementação do Piso Nacional do
Magistério e ainda sobraria a metade do superávit.
O RS é superavitário, porém, as despesas de capital, aonde 80% vão para pagamentos
da Dívida Pública, gera um déficit estrutural que vem desde a década de 1970:

Fonte: Relatório Anual 2010 – Secretaria da Fazenda do RS

Das despesas de capital, que geram o déficit das contas estaduais, em 2010 no valor
R$ 4,7 bilhões de reais, R$ 3 bilhões foram para pagamento da dívida pública e R$ 1 bilhão
restante foi para investimentos.
Portanto, não faltam recursos no Estado. O problema é que está indo para favorecer
os ricos, como veremos adiante.
Os governos, em geral, utilizam o argumento da Lei de Responsabilidade Fiscal para
não dar aumento aos funcionários públicos, argumentando que a Lei determina que só pode
gastar uma determinada porcentagem da arrecadação estadual.
São dois pesos e duas medidas: quando a lei prejudica o trabalhador é aplicada.
Quando favorece, não é aplicada.
Mesmo assim, o Governo Estadual não pode utilizar este argumento, pois os gastos
com pessoal estão bem abaixo do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal:
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Despesas com Pessoal e Encargos Estado do RS – 2002-2010 - em
bilhões de reais
R$ 25.000

R$ 20.000

R$ 15.000

R$ 10.000
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2009

2010

Receita Corrente líquida R$ 8.558

R$ 9.859 R$ 10.736 R$ 12.349 R$ 13.312 R$ 13.991 R$ 16.657 R$ 17.387 R$ 20.297

Gasto Pessoal

R$ 4.971

R$ 5.790

R$ 5.818

R$ 6.212

R$ 6.822

R$ 7.262

R$ 7.722

R$ 8.603

R$ 9.415

58,1%

58,7%

54,2%

50,3%

48,8%

51,9%

46,4%

49,5%

46,4%

% pessoal X RCL

Fonte: Governo do Estado do RS - Secretaria da Fazenda BALANÇO GERAL 2010, segundo normas referentes a LRF.Elaboração ILAESE

O Governo Estadual ainda tem folga de 13,6% para alcançar o teto de gasto com pessoal
(60% da RCL). O governo estadual ainda poderia ter gastado R$ 2,7 bilhões de reais, quantia
suficiente para garantir o pagamento do Piso Nacional do Magistério e ainda sobrar dinheiro.
Portanto, não há nenhuma desculpa para os governos não cumprirem com a Constituição
Federal e Estadual.
Os governos estão diminuindo os gastos de pessoal no decorrer dos anos, provocando uma
piora das condições de trabalho do funcionalismo público estadual:
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Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda. BALANÇO GERAL 2010, segundo normas referentes a LRF.

A tabela abaixo demonstra como os sucessivos governos do RS promoveram um arrocho
salarial sobre o funcionalismo público estadual, que é usado como bode expiatório para as mazelas
governamentais. As Receitas provenientes de impostos cresceram muito mais que a folha de
pagamento, demonstrando que o Estado está maltratando seus funcionários, sucateando os órgãos
públicos e piorando as condições de atendimento à população trabalhadora:

Especificação
Despesa Pessoal/Encargos
Receita Corrente Líquida

2002

2010

4.971.060.498,59
8.558.340.000,00

9.415.890.181,99
20.297.847.000,00

% 2002-2010
89,4%
137,1%

Inflação 2002-2010
76,3%

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda BALANÇO GERAL 2010, segundo normas referentes a LRF.
Inflação: IPCA IBGE - Elaboração ILAESE

Porém, se os gastos sociais com Educação e Saúde diminuem, os gastos com
transferências para os setores ricos (pagamento de dívida, terceirizações e transferências
para os empresários “sem fins lucrativos”) aumentam. Veja abaixo a comparação entre 2002
e 2010:
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Investimentos sociais X Gastos com setor privado RS - 2002-2010
em bilhões de reais - valores nominais
R$ 7.000
R$ 6.000
R$ 5.000
R$ 4.000
R$ 3.000
R$ 2.000
R$ 1.000
R$ 0
Educação
Saúde

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

R$ 2.295 R$ 2.624 R$ 2.755 R$ 2.845 R$ 3.135 R$ 3.255 R$ 3.334 R$ 3.714 R$ 4.333
R$ 656

R$ 702

R$ 755

R$ 790

R$ 825

R$ 796

R$ 1.051 R$ 1.051 R$ 1.408

Terceirização/Dívida/Transferências R$ 2.224 R$ 2.586 R$ 3.105 R$ 3.609 R$ 3.829 R$ 3.834 R$ 5.450 R$ 4.719 R$ 5.931

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria da Fazenda – Relatórios Anuais 2002/2010 – Elaboração ILAESE

Enquanto os gastos com Educação cresceram 89% nos 9 anos e com Saúde cresceram 115%,
os gastos com transferência de dinheiro público para os grandes empresários cresceram 167%.
Desta forma, vai se desenhado o quadro aonde se piora o atendimento à população
trabalhadora, ao diminuir os gastos sociais com Educação e Saúde, enquanto se repassa estas
verbas públicas para os grandes empresários instalados no Estado.
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A Dívida Pública afunda o Estado
Esta história tem dois vilões e, ao contrário do que se noticia, nenhum dos dois é o
funcionalismo público estadual.
Trataremos aqui do primeiro vilão, isto é, vilã: a Dívida Pública do Estado do RS. O gráfico
abaixo mostra a evolução da dívida bruta e o pagamento anual dos juros e amortizações desta
dívida:

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Relatório e Parecer Prévio Sobre as Contas da Governadora do Estado - Relatórios 1999/2010 – valores nominais

O RS está pagando cerca de R$ 3 bilhões de reais por ano de juros e amortização da
Dívida.
Se isto significasse que a dívida estivesse diminuindo, talvez valesse o esforço, porém,
esta dívida é impagável e quanto mais se paga, mais se deve.
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Veja no gráfico abaixo, o valor e o pagamento desta dívida nos três últimos governos
estaduais (Olívio – 1999/2002, Rigotto – 2003/2006 e Yeda – 2007/2010):

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Relatório e Parecer Prévio Sobre as Contas da Governadora do Estado - Relatórios 1999/2010

A dívida era 15,5 bilhões em 1999, no início do governo Olívio. Ele pagou em 4 anos
R$ 3,9 bilhões e a dívida cresceu para R$ 24,7 bilhões em 2002.
Assume Rigotto e a dívida era 26,6 bilhões em 2003. Ele pagou em 4 anos R$ 6,3
bilhões e a dívida cresceu para R$ 31,8 bilhões em 2006.
Assume Yeda e a dívida era R$ 33,7 bilhões em 2007. Ela pagou em 4 anos R$ 10
bilhões e a dívida cresceu para R$ 44,1 bilhões de reais.
No total de 12 anos, a dívida saiu de 15,5 bilhões de reais em 1999, se pagou R$ 20,3
bilhões neste período, portanto a dívida deveria estar paga, no entanto ela estava em R$
44,1 bilhões no final de 2010, ou seja, triplicou neste período.
Dá para entender?
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A evolução mensal desta dívida, segundo o Tesouro Estadual, saiu de R$ 37 bilhões
em janeiro de 2010 para R$ 40 bilhões em dezembro de 2010. Isto é: ela cresce R$ 3 bilhões
por ano, quantia superior a folha de pagamento do pessoal da ativa da Educação, que custou
R$ 2 bilhões em 2010:

Tesouro Estadual – Secretaria da Fazenda do RS – Dívida do Poder Executivo

Este crescimento “desordenado” da Dívida Pública se deve a que o Governo Federal
(principal credor do RS, já que 94% desta dívida é com o Governo Federal) utiliza um
indexador IGP-DI da FGV que subiu o dobro do indexador geral da economia que é o IPCA do
IBGE.
Segundo um Relatório do Tesouro Estadual, da Secretaria da Fazenda do RS, de 2011:
“De 1998 a 2010, o IGP-DI acumulado foi de 201,18%, enquanto o IPCA-IBGE
acumulado foi bem menor, de 119,17%. A diferença acumulada teria sido de
R$ 13,396 bilhões. Isto implica que o saldo devedor atual deveria ser menor
neste mesmo montante, ou em termos percentuais, 36% menor.”

Isto é, em 12 anos o governo federal está roubando os cofres do Estado em cerca de
R$ 1 bilhão de reais por ano ao utilizar um indexador que nem banqueiro utiliza para fazer
empréstimos.
Pior ainda, esta dívida vem do tempo da privatização e da onda neoliberal e foi
“renegociada” em 1997.
O Estado perdeu com a privatização, pois o Meridional foi vendido por um preço
muito baixo (11% do valor dos ativos e 92% do patrimônio líquido). E foi um bom negócio,
pois em apenas um ano, o Meridional reembolsou seu preço de venda. Quando foi vendido,
o Meridional tinha 14 mil funcionários e caiu para 3.700 funcionários quando foi adquirido
pelo Santander em 2000. Aí perdeu mais funcionários...
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Além da perda de um banco estadual rentável, da perda de milhares de empregos, o
RS ainda adquiriu uma dívida que vem deste tempo, aonde o governo de FHC queria se livrar
dos bancos estatais entregando-os praticamente de graça aos empresários e “saneando” os
bancos com dinheiro público, que se tornavam dívidas públicas dos Estados.
Esta Dívida ilegal está asfixiando o Estado e impedindo o desenvolvimento, limitando
o crescimento econômico e a melhoria dos serviços sociais.
Pior é que este dinheiro está saindo dos cofres do Estado não para melhorar os
serviços públicos no Brasil. Vai para pagar os juros da Dívida Pública Federal com os
banqueiros, que já chega perto dos R$ 3 trilhões de reais e está previsto em 2011 o governo
federal pagar a bagatela de R$ 1 trilhão de reais somente em juros e amortização da Dívida
Pública Federal.
Este dinheiro público está indo para os banqueiros, cujas famílias são as mais ricas do
país.
Veja na tabela abaixo o quanto o neoliberalismo rebaixou os investimentos no
Estado, enquanto crescia a dívida:

O
Até a assunção do neoliberalismo, o investimento do Estado para o desenvolvimento
era de 30% das receitas do Estado na década de 70 e 80, era de 20% na década de 90. Com a
chegada da privatização e do neoliberalismo, os investimentos minguaram para 7,5% das
receitas e chegou a 5% no governo Yeda. As previsões da Secretaria da Fazenda é que no
governo Tarso se invista 4,2% das receitas em 2010 e 4,6% em 2012.
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Isto é, a dívida está derrubando a possibilidade de investimentos para o
desenvolvimento do Estado, gerando um círculo vicioso onde menos investimento, mais
crise, mais sucateamento e menos crescimento.

O gráfico acima mostra a queda dos investimentos em todos os últimos governos,
tanto os de serviços básicos (saúde e educação) como também os de infraestrutura.
O Governo Triches foi o que mais investiu, atingindo 29,7% da RCL, enquanto os
governos posteriores apresentaram uma tendência de queda. Os quatro últimos governos
situaram-se em um patamar abaixo de 17% da RCL: o Governo Britto alcançou 16,7%; o
Governo Olívio, 10,6%; o Governo Rigotto, 6%; e o Governo Yeda, 3,4% da RCL.
Enquanto caem os investimentos, aumenta a dívida:
Veja o salto desta dívida na década de 1990, sob a onda neoliberal de FHC:
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Tesouro Estadual – Secretaria da Fazenda do RS – Dívida do Poder Executivo

O serviço da dívida está sugando a riqueza do Estado. O gráfico abaixo mostra que os
gastos com juros e amortização desta dívida superam os gastos com todos(as) trabalhadores
da Educação do Estado do RS.
Receita de Impostos X Gastos com Educação – Estado do RS - 2009/2010 –
em R$ bilhões

R$ 3.000

Em bilhões de reais

R$ 2.500
R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 500
R$ 0

Gastos com Dívida

2009
R$ 2.112

2010
R$ 2.955

Salários da Educação

R$ 1.882

R$ 2.007

Fonte:Governo do RS – Secretaria da Fazenda – Relatórios anuais com Contas Estaduais - 2009/2010
Salários de referem aos trabalhadores da ativa - Elaboração ILAESE
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Uma das origens desta dívida remonta o tempo do “saneamento’ dos Bancos
Estaduais na década de 1990. Para tal saneamento foi emprestado R$ 2,3 bilhões ao Banrisul
em 1998. Em 2002 já era R$ 4,3 bilhões.
O Banco Central perdoa dívidas dos banqueiros privados desta época, porém, se nega
a renegociar esta dívida espúria e várias vezes paga.
Veja uma notícia veiculada na grande imprensa nacional em 8 de setembro de 2011:
“BC perdoa R$ 18 bi para bancos do Proer quitarem dívidas
BRASÍLIA - O Banco Central (BC) vai abrir mão de R$ 18,6 bilhões para que
quatro bancos que quebraram nos anos 1990 quitem suas dívidas. Essas
instituições estão inscritas no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
2
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer).”

Como se vê, o governo Federal é pródigo em facilitar a vida dos banqueiros e grandes
empresários enquanto é inflexível com os pobres e com os serviços públicos.
É mais do que justo que os movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores
comecem uma ampla campanha exigindo do Governo Tarso Genro a Suspensão do
pagamento da Dívida do RS, a realização de uma auditoria para averiguar que parte desta
dívida é legítima e refazer as contas em base a indexadores mais usuais, como o IPCA do
IBGE ou os juros da poupança, que é o indexador que se paga para a população pobre que
poupa dinheiro.
Esta é a condição para que se possa utilizar os superávits conseguidos na economia
gaúcha para o desenvolvimento econômico e a melhoria dos serviços sociais à população
trabalhadora.

2

Jornal O Estado de São Paulo, 8 de setembro de 2011.
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Governo Estadual abre mão de 33% dos impostos em
favor dos grandes empresários instalados no RS
O segundo grande vilão das contas públicas do RS é a desoneração e isenções fiscais.
A tabela abaixo, confeccionada pela Secretaria da Fazenda do RS informa os valores que
deixaram de ser arrecadados no Estado em favorecimento dos grandes empresários:

Fonte: Secretaria da Fazenda do RS

Cerca de 1/3 da riqueza do Estado está deixando de ser arrecadada para ajudar a
grandes empresas, boa parte multinacionais, como é o caso da General Motors, instalada
em Gravataí. Ou a Cargill e a Bunge, grandes exportadoras do agronegócio.
O dinheiro que falta para os serviços públicos essenciais como Saúde, Educação e
Segurança estão abarrotando os cofres de empresas bilionárias. O gráfico mostra a
evolução destas isenções:
Evolução das Estimativas das Desonerações toais de Impostos do RS 2003/2010 – em R$ bilhões
20.000
18.000

Em bilhões de reais

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2003
Arrecadação de Impostos 9.675

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10.325 12.155 12.672 13.219 15.963 16.692 19.675

Isenções e Desonerações

5.210

6.814

6.487

6.830

7.841

9.522

8.926

10.028

% Desoneração

35,0%

39,8%

34,8%

35,0%

37,2%

37,4%

34,8%

33,8%

Fonte: Secretaria da Fazenda do RS - 2003/2010 - Elaboração ILAESE
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Vejam que essas desonerações e isenções alcançaram a cifra
61.662.245.478,00 entre 2003 e 2010 (nos governos de Rigotto e Yeda Crusius).

de R$

Este valor ultrapassa o que se gastou com Educação e Saúde nestes 8 anos:

Fonte: Secretaria da Fazenda do RS - 2003/2010 - Elaboração ILAESE

Desde 2003 que as desonerações e isenções fiscais aos grandes empresários
representa o dobro dos gastos com Educação e Saúde no Estado do RS.
Aqui se demonstra cabalmente que os sucessivos governos estaduais estão alocando
os recursos do Estado para seus “sócios” empresários e milionários.
Infelizmente, esta orientação segue no atual governo de Tarso Genro, apesar de que
no seu Programa de Governo em 2010 (eleições para governador) se expressava assim:
No caso do Fundopem, atualmente 92,9% dos incentivos fiscais são
destinados às grandes empresas, sendo 6,7% para empresas médias e
3
apenas 0,4% para as pequenas empresas.

3

PROGRAMA DE GOVERNO NA INTEGRA - Caderno de Propostas - Um convite ao diálogo - TARSO GENRO – GOVERNADOR - Beto Grill –
Vice - Coligação: Unidade Popular pelo Rio Grande (PSB – PcdoB – PT – PR – PPL)
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Por isso, o movimento social e sindical deve exigir do governo Tarso Genro que acabe
com a farra das isenções fiscais e utilize este dinheiro para o desenvolvimento do Estado e
para melhorar qualitativamente os serviços sociais.
Para se ter uma idéia destas facilidades aos grandes empresários, basta ver a isenção
de pagamento de ICMS por parte da GM de Gravataí.
Em 20 de julho de 2000, a GM instalou sua filial no RS e gastou US$ 554 milhões. A
metade deste capital foi emprestado pelo governo do Rio Grande do Sul, além de um pacote
de incentivos, que incluiu a postergação do recolhimento do ICMS.
Na nova expansão da planta de Gravataí, onde ela passará de produzir 230 mil para
380 mil carros/ano, os investimentos alcançam os R$ 2 bilhões segundo informou a
empresa. Destes 2 bilhões, a metade virá de empréstimos do BNDES e de Bancos Estaduais,
o BRDE e Banrisul.
Além disso, o governo do RS realizou benefícios fiscais à expansão da fábrica da GM
em Gravataí, no valor de R$ 1,4 bilhão. Por este benefício, a GM vai financiar o pagamento
de ICMS em 22 anos, sem juros nem correção monetária.
Outra parte importante destas desonerações é a isenção que tem as grandes
empresas exportadoras de pagamento de ICMS. Neste caso, as grandes empresas
multinacionais agroexportadoras são beneficiadas.
O Governo Federal deveria compensar o Estado, porém o faz com uma verdadeira
mixaria (1% do valor das exportações do Estado).
O movimento social e sindical tem que exigir do governo petista a ruptura com a
desoneração, isenção e sonegação fiscal.
Esse é o caminho da superação da crise das finanças estaduais e um passo para o
desenvolvimento do Estado e dos serviços essenciais à população. É a única forma de
garantir uma educação pública, gratuita e universal para toda a população do Estado. É o
único caminho para garantir o fim da crise da Saúde Pública.
O Governo Estadual não pode servir a Deus e ao Diabo ao mesmo tempo. Até agora,
os sucessivos governos estão alinhados com os ricos, em detrimento da população
trabalhadora e pobre do Estado.
A velha orientação neoliberal, aplicado por FHC e seguido por Lula e Dilma, de cortar
gastos sociais para garantir um superávit primário, termina por direcionar toda a riqueza do
país para favorecer aos banqueiros.
Aqui no Estado não é diferente. O Governo Yeda conseguiu superávits nos seus dois
últimos anos de mandato cortando gastos da Educação e da Saúde ao mesmo tempo em que
vendeu (privatizou) parte das ações do Banrisul para banqueiros estangeiros.
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A venda de ações do Banrisul em 2007 gerou R$ 1.288.956.524,00 aos cofres do
Estado. Porém, hoje, segundo informação disponível no site do Banrisul, os estrangeiros são
donos de 71% das ações preferenciais e 35% das ações ordinárias do Banrisul. Alguns destes
grandes bancos e fundos de investimentos, donos do Banrisul são: Skagen, Fidelity Emerging
Markets, Goldman Sachs, Norges Bank, BlackRock, Citibank, entre muitos outros.
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As matrículas de alunos no Estado do RS
Apresenta-se, abaixo, uma descrição analítica da maneira como o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul não investe o suficiente na Educação, sucateando a educação pública e precarizando
as condições de trabalho dos professores.
A expressão mais espetacular deste descaso com a Educação é a diminuição das matrículas, de
professores e de funcionários da Educação e a não reposição do quadro de servidores públicos,
contribuindo para a precarização desse segmento.

Censo Escolar MEC/INEP – 2002 2010

O Gráfico acima mostra uma queda no número de alunos matriculados na Rede
Estadual de Ensino, apesar de haver crescimento populacional.
A queda no total das matrículas do Estado foi de -6,7%, número que é superior se
considerar o aumento da população do Estado entre 2002 e 2010.
A queda no setor público foi de -8,2% entre 2002 e 2010, enquanto o setor privado
cresceu 4,2% neste mesmo período, demonstrando que há um sucateamento do setor
público em favorecimento do setor privado da Educação.
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Mostra também uma desobrigação do Governo Federal e Estadual com a Educação e
uma municipalização paulatina da Educação no Brasil e no Estado. Como evidencia os dois
gráficos abaixo:
Matriculas no Ensino Básico no Estado do RS - 2002
Estadual

Federal

Municipal

Privado

13%

53%

34%

0%
Censo Escolar 2002 – MEC/INEP

Matriculas no Ensino Básico no Estado do RS - 2010
Estadual

Federal

Municipal

Privado

14%
47%
38%

1%
Censo Escolar 2002 – MEC/INEP

Em 9 anos se evidencia um crescimento continuado do Setor Municipal em
detrimento do Estadual e do Setor Privado em detrimento do Setor Público. O Governo
Federal representa 1% nesta equação.
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A municipalização faz parte de um plano de precarização da Educação porque joga
para os entes que tem menos arrecadação (as Prefeituras Municipais) a Educação.
Assim, se torna normal que uma parte substancial dos jovens em idade escolar não
freqüente a escola:
Taxa de Freqüência Bruta e população em idade escolar - 2010
Rio Grande do Sul

Taxa de freqüência bruta a estabelecimento de ensino da população residente (%)
Total

Taxa de freqüência bruta por nível de ensino

Grupos de idade
0a3
anos (creche)

4a5
anos (Pré-escola)

6 a 14
anos(Fundamental)

15 a 17
anos (Médio)

21,2%

52,8%

105,2%

78,9%

Matrículas em 2010 (público e privado)

2.217.735

107.722

168.978

1.529.550

411.485

Total da População na idade escolar (0 a 17 anos)

2.761.169

506.957

278.408

1.444.137

531.667

628.847

399.235

109.430

0

120.182

População na idade escolar fora da escola (0 a 17 anos)
% do total

22,7%
Fonte: População em idade escolar: IBGE, 2010
Fonte dos dados da freqüência bruta por idade: Todos pela Educação disponível em www.todospelaeducacao.org.br/

Segundo esta tabela ainda tem no Estado do Rio Grande do Sul 628.847 jovens na
idade escolar que estão fora da Escola. Isto significa que ainda temos 22,7% dos jovens fora
da escola. Se contarmos com o Ensino Superior, estes índices de alunos fora da Escola ou
Universidade se elevariam muito mais.

Estabelecimentos de Ensino no Estado do RS
No que se refere aos estabelecimentos de ensino, se confirma a mesma dinâmica de
municipalização e privatização da Educação Básica no Estado do RS.
Houve uma queda de -11% no total de estabelecimento. A queda, porém, foi mais
acentuada nos estabelecimentos públicos, que caíram -18,3%, enquanto os estabelecimentos
privados cresceram 29% em 9 anos.
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Censo Escolar INEP 2002/2010

Os gráficos abaixo mostram também a queda da Rede Pública (municipal e estadual),
enquanto o setor privado dá um salto no crescimento:

Estabelecimentos de Ensino Básico no Estado do RS 2002
Estadual

Federal

15%

Municipal

Privado

28%

57%

0%

Censo Escolar 2002 - MEC?INEP
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Estabelecimentos do Ensino Básico no Estado do RS - 2010
Estadual

Federal

22%

Municipal

Privado

26%
0%

52%

Censo Escolar 2002 - INEP

Estes números revelam uma educação pública precária e sucateada, que apresenta
altos índices de reprovação (19,9%), de abandono/evasão (15%) no Ensino Médio. Isto
coloca 120 mil alunos entre 15 e 17 anos fora da Escola (22% do total dos jovens nesta idade
escolar).

Os(as) docentes no Estado
O sucateamento da Educação e a precarização do serviço público se expresa no RS em
uma perda de 13.840 professores e funcionários administrativos da ativa na Secretaria de
Educação, enquanto aumentou a população do Estado. Uma queda de 12,4% dos quadros do
funcionalismo na Educação em 9 anos.
Também desta forma, se expressa o sucateamento da educação no Estado e o
descaso dos governos.
Número de matrículas na Administração Direta, autarquias e Fundações:
ativos X inativos X população RS 2002 2010
Ativos

Inativos

Total

População RS

Habit por Func. Ativo

2002

183.762

167.835

351.597

10.316.752

56

2003

185.155

170.647

355.802

10.371.315

56

2004

186.404

172.556

358.960

10.425.735

56

2005

183.123

173.685

356.808

10.479.714

57

29

2006

182.814

175.296

358.110

10.530.809

58

2007

175.322

177.253

352.575

10.575.263

60

2008

170.343

180.936

351.279

10.613.565

62

2009

172.336

184.963

357.299

10.652.327

62

2010

171.507

186.698

358.205

10.693.929

62

Fonte: Boletim Informativo de Pessoal no. 144 dez. 2010 e no. 48 de dezembro de 2002
Dados da População do Estado: FEE

Vejam que há uma diminuição do número de funcionários públicos na ativa. Em 9
anos não se contratou nenhum funcionário público e diminuiu 12.255 funcionários públicos
no RS. Em 2010, havia 1 funcionário público para cada 62 habitantes, quando há 9 anos atrás
essa proporção era de 56 habitantes para cada funcionário.
Este mesmo quadro de diminuição do número de servidores públicos se expressa na
Educação:

Funcionários da Secretaria da Educação do RS 2002/2010
Ativos

Inativos

Total

População RS

Habit por Func. Ativo

2002

111.484

70.089

181.573

10.316.752

93

2003

112.213

72.712

184.925

10.371.315

92

2004

113.276

74.319

187.595

10.425.735

92

2005

110.266

75.281

185.547

10.479.714

95

2006

109.497

76.598

186.095

10.530.809

96

2007

104.643

78.872

183.515

10.575.263

101

2008

100.377

81.901

182.278

10.613.565

106

2009

98.987

85.859

184.846

10.652.327

108

2010

97.644

88.450

186.094

10.693.929

110

Fonte: idem

Dados dos Docentes do Estado do Rio Grande do Sul entre 2002 e 2010 mostra um
uma queda acentuada no número de docentes em -25%, refletindo o sucateamento da
Educação no Estado. A queda maior foi dos docentes da Rede Estadual de Educação que caiu
em -38% em 9 anos, como mostra o gráfico abaixo:
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Censo Escolar MEC/INEP – 2002 2010

Os docentes estaduais diminuíram de 45% para 38% do total dos docentes do RS
entre 2002 e 2010, enquanto os docentes municipais passaram de 36% para 40% no mesmo
período. O setor privado cresceu de 18% para 21% do total dos docentes do Ensino Básico.

Docentes do Ensino Básico no Estado do RS - 2002
Estadual

Federal

Municipal

Privado

18%
45%
36%

1%

Censo Escolar MEC/INEP – 2002
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Docentes do Ensino Básico no Estado do RS - 2010
Estadual

Federal

Municipal

21%

Privado

38%

40%
1%

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP – 2010

A ampla maioria da categoria é composta por professoras, pois de cada 10 docentes,
9 são mulheres, como atesta o censo escolar de 2010:

Docentes da Educação Básica no Estado do RS por
sexo 2010– em %

13%

Feminino
87%

Masculino

Fonte: Censo Escolar MEC-INEP – 2010

Os(as) Docentes do RS por Escolaridade
Docentes no Estado do Rio Grande do Sul – por grau de intrução- 2010
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Grau de instrução em 2010

Professores

Quantidade de docentes

%

Ed. Infantil

%

112.380

100%

21.161

100%

Com nível superior

84.488

75%

9.298

44%

Com nível médio

27.060

24%

11.179

53%

832

1%

684

3%

Com nível fundamental

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP 2010

Déficit de docentes no Estado do RS
Como vimos acima, houve uma perda de ¼ dos docentes do Ensino Básico no Estado
em menos de 1 década. Somente na Rede Estadual de Ensino, se perdeu 25.791 docentes
entre 2002 e 2010, segundo o Censo do MEC/INEP de 2010.
O número de docentes existentes hoje é insuficiente para garantir uma educação
pública universal e de qualidade.
Pela tabela abaixo, há um déficit de professores na ordem de 62 mil para toda a
educação básica, contando somente os jovens na sua idade escolar. Não estão computados
os jovens acima de 17 anos que não completaram os estudos ou que sequer foram à Escola.
Isto significa que o déficit de professores é maior que o indicado.
Além disso, se necessitarão de 1/3 mais de docentes, já que os professores terão
direito a 30% do seu tempo fora da sala de aula, como foi determinado na Lei Nacional do
Piso e está para ser efetivado.

Professores X alunos real e ideal na rede pública– 2010 - Déficit de professores
faixa etária/nível
de ensino

Alunos matriculados
2010*

Professores
2010*

Média de Alunos
por turma 2010*

População na idade
escolar 2010**

Aluno X professor
ideal***

Professores
necessários

Déficit
Professores

0 a 3 anos – Ed
Infantil - Creche

62.176

4.868

13

506.957

8

63.369

58.501

4 a 5 anos - Préescola

120.039

8.280

16

278.408

15

18.560

10.280

1.390.750

76.859

23

1.544.137(1)

22

70.188

-6.671

367.573

22.427

29

685.271(2)

30

22.842

415

6 a 14 anos Fundamental
15 a 17 anos –
Ensino Médio
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Total da Educação
Básica

1.940.538

112.434

2.761.169

174.959

62.525

Fonte: * Censo Escolar INEP 2010. ** IBGE Censo 2010. ***Posição da CONAE/CNTE
(1) Incorpora 100.000 matriculados na EJA, Educação Especial e outros
(2) Incorpora 153.604 alunos do EJA, Educação Especial e outros

Esta quantidade de docentes supriria as necessidades de uma educação universal (100%
em todos os níveis da educação básica) e pública, sem setor privado.
Portanto, a promessa do Governo Tarso, de contratar através de concurso público a 10
mil professores em 2012 não chega nem perto de suprir a diminuição drástica de professores
e muito menos cobrir as novas necessidades.
Hoje, as creches públicas estão trabalhando com cerca de 13 crianças por professor(a), a
pré-escola com 16 alunos por professor(a), o fundamental com 23 alunos por docente e o
ensino médio com 29 alunos por docente.

Salários baixos e precarização da profissão docente
Em um documento oficial do Governo do Estado 4, se informa que a remuneração
inicial de um professor do Estado com 20 horas é de R$ 434,45, portanto, R$ 868,90 por 40
horas.
Este salário está abaixo do Piso Nacional do Magistério, fixado em R$ 1.187,00 pelo
próprio Governo Federal e abaixo do salário do Soldado de Polícia, que neste mesmo
documento se informa que percebe uma remuneração inicial de R$ 1.246,91.
Será exigir muito que um(a) professor(a) ganhe o correspondente ao que ganha um
Soldado? A função de professor(a) será menos digna que a função policial?
No site do PT 5, se informa que o pagamento do piso nacional do magistério deverá
consumir R$ 1,7 bilhão por ano.
Aí também se diz que o Governo Estadual pretende realizar reajustes salariais na
ordem de 10% até pagar o Piso Nacional do Magistério no final do mandato, em 2014.

4

Relação de Remuneração dos Servidores Públicos do Estado do RS - Governo do Estado do Rio Grande do Sul - RHE - Sistema de Gestão de
Recursos Humanos – página 2 – de setembro de 2011

5

Governo do Estado: Plano Plurianual – informação do site do PT-RS – acesso em 22 de novembro de 2011
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Isto significa que o governo pretende aumentar em R$ 500 milhões por ano a folha
do magistério e, depois de anos, não terá conseguido acompanhar o aumento do Piso
Nacional do Magistério, que em 2012 se reajustará em 16%.
Bastaria o Governo estadual renegociar o pagamento da dívida pública estadual ou
diminuir 20% das isenções de impostos aos grandes empresários que seria suficiente para
pagar, imediatamente, o Piso nacional do Magistério, equiparando o salário dos professores
do RS ao dos Soldados da PM do Estado.
A mesma situação de precarização passa os funcionários de escolas. Eles eram 45 mil
no ano de 2010, quase a mesma quantidade de professores da ativa da Rede Estadual de
Educação.
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Um programa em defesa da Educação Pública gratuita
e universal no Estado do RS
Os ideólogos da burguesia argumentam que o déficit do Estado se deve
fundamentalmente ao déficit previdenciário que em 2010 alcançou a cifra de R$ 4,8 bilhões
de reais.
Segundo estes senhores, o Estado já tem demasiados aposentados ganhando muito
bem e se aposentando cedo, a exemplo das professoras que depois de 30 anos de trabalho
se aposentam aos 50 anos e vivem até os 80 anos.
Ora, isto é uma conquista da classe trabalhadora gaúcha que prestou serviços
relevantes para a sociedade como educadoras, que contribuiu com a previdência por 30
anos e por fim tem direito de viver uma aposentadoria digna.
Esta conquista é o que a burguesia e os governos querem cortar, aumentando o
tempo de contribuição e de trabalho ativo, ao mesmo tempo em que quer mudar o Plano de
Carreira, cortando as gratificações por tempo de serviço, introduzindo a remuneração
variável, em base a meritocracia.
Estes propagandistas da burguesia escondem o fato de que o governo estadual abre
mão de cobrar cerca de R$ 10 bilhões aos grandes empresários multinacionais e do
agronegócio exportador.
Também ocultam que o Governo Estadual está pagando cerca de R$ 3 bilhões com
juros e amortização da Dívida Pública Estadual.
Por isso, se faz necessário uma Campanha Política Global, dirigida à sociedade em geral e
ao Governo Tarso em particular, que exija:
1. Que o Governo Tarso cumpra a Constituição Estadual que determina o gasto de 35%
das Receitas com Impostos na Educação.
2. Este gasto com Educação deve permitir a universalização do Ensino da creche ao
Ensino Médio, de 0 a 17 anos, uma educação de qualidade, pública e gratuita.
3. Que cumpra a Lei do Piso Nacional do Magistério já!
4. Que realize concurso público para garantir a contratação de milhares de novos
professores, garantindo os 30% de jornada extra-classe.
5. Que, como forma de arrecadar recursos para garantir os direitos acima enumerados,
o governo Estadual Suspenda o pagamento da Dívida Pública e proponha uma
renegociação ao Governo Federal e o refazimento das contas desde 1997, de forma a
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que não prejudique o Estado. Ao parar de pagar a Dívida, os R$ 3 bilhões anuais
pagos de juros e amortização da Dívida podem ser alocados na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
6. Que o Governo Estadual pare de isentar e desonerar os grandes empresários,
recuperando em impostos cerca de R$ 10 bilhões que todo ano são “doados” aos
grandes empresários. Utilizar este dinheiro para investir pesado no Estado e na
garantia dos Serviços Sociais essenciais como Saúde, Educação, Saneamento,
Segurança, etc.
É possível lutar, é possível vencer!
Porém, esta será uma grande Campanha Política, debatendo estas exigência em todos os
rincões do Estado, ganhar cada professor(a) para esta idéia, depois ganhar toda a população
trabalhadora, pais e alunos para o enfrentamento com o Governo. Essa é a única forma de
garantir uma Educação Pública, Gratuita, Universal e de boa qualidade. Só quem pode
garantir isto são os trabalhadores em Educação, unificados com os movimentos sociais e
sindicais e organizados no CPERS.
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