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EDUCAÇÃO NA LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Os trabalhadores e trabalhadoras em educação decidiram, em assembleia estadual, realizada no dia (28/03), no Pátio
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que a greve continua por tempo indeterminado.
Mais de 10 mil pessoas participaram da assembleia e a aprovação da continuidade da greve e esse foi um claro recado
de que a classe trabalhadora não aceita nenhum direito a menos.
Após fazer um balanço da greve em todo o Estado e comprovarem, por meio dos números, que a greve está forte
e ganhando cada vez mais adesões, os/as trabalhadores/as em educação de Minas Gerais votaram e aprovaram um
calendário de lutas:
28/03/17 - Assembleia Estadual no Pátio da ALMG

CALENDÁRIO DE LUTAS
29/03

Assembleias locais

05/04

Assembleias locais para avaliação das propostas
apresentadas pelo governo do Estado na
reunião que será realizada no dia 03 de abril.

31/03

Congresso Extraordinário da CUT com
ato contra a Reforma da Previdência concentração às 17 horas na Assembleia
Legislativa, em Belo Horizonte.

06/04

Assembleia estadual, às 14 horas, Pátio da
Assembleia Legislativa.

01/04

Continuidade do Congresso Extraordinário,
com ato pela memória, verdade e justiça.

21/04

Dia estadual de luta em Ouro Preto.

03/04

Caça aos deputados federais em todos os
municípios mineiros.

28/04

GREVE GERAL

04/04

Atos nos municípios contra a Reforma da
Previdência.

28/03/17 - Caminhada pelas ruas de Belo Horizonte

PROPOSTAS DE MOBILIZAÇÃO
1. Reafirmação da nota contra a reforma da Previdência encaminhando carta às Centrais sindicais.
2. Continuar a pressão pelo cumprimento dos acordos assinados pelo Governo do Estado.
3. Continuar a pressão nas Câmaras Municipais e junto aos
Prefeitos.
4. Continuar a articulação com outros sindicatos, movimentos
na construção da greve geral e demais agendas de luta contra
a reforma da previdência.
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APOIOS RECEBIDOS
Além de várias entidades sindicais e movimentos populares e estudantis de Minas Gerais, os/as educadores
de Minas Gerais receberam apoio, durante a assembleia
estadual, dos profissionais da educação de São Paulo e
de Goiás.

Rede Municipal de São Paulo
Cleiton Gomes, do Sin-

dicato dos Profissionais em Educação
no Ensino Municipal de São Paulo,
disse que o objetivo
de sua vinda a Belo
Horizonte era trazer
o apoio dos educadores paulistas aos profissionais da educação de Min a s
Gerais e, assim, reforçar o movimento
para mostrar como é uma pauta nacional, uma greve
nacional da educação deflagrada pela CNTE. “Com essa
unidade estamos mostrando àqueles que ainda não
aderiram à greve que eles também precisam vir com a
gente, para fortalecer ainda mais essa luta”, destacou.
Ao dizer que o Brasil é um país continental, e portanto,
cheio de desigualdades, Cleiton Gomes, fez a consideração de que não é possível estipular uma reforma da
previdência que imponha 65 anos de idade mínima e 25
de contribuição. “Temos exemplos de regiões diversas
aonde as pessoas não chegam aos 54 anos. Então, essa
é uma luta de classe e não apenas de uma categoria”.

28/03/17 - Assembleia Estadual - Hall das Bandeiras da ALMG

28/03/17 - Ato Público na

Educadores e Educadores de Goiás
“Goiás está aqui para saudar Minas Gerais, para dizer
a esse povo aguerrido, que vocês não estão só!”, disse
a vice-presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Goiás (Sintego), Ieda Leal, que complementou: “Nós estamos aqui, juntos, porque Minas, Goiás, São Paulo e o Brasil todo precisa dar uma aula de cidadania para o povo brasileiro, porque nós precisamos,
nesse momento, estarmos unidos para lutar contra esse
governo golpista”.

Ieda leal, ao falar do quanto
a educação perde com a Reforma da Previdência, citou
tempo de aposentadoria
especial, lembrando que
as mulheres terão o tempo
igualado ao dos homens.
“Isso é um absurdo, é proposta de quem desconhece as especificidades femininas”.

Na sua opinião, é preciso abrir uma ampla d i s c u s são na sociedade para que a educação seja vista de maneira diferente, com os profissionais da educação sendo
respeitados em seus direitos. “Não queremos morrer em
sala de aula. Queremos trabalhar com dignidade e parar de trabalhar também com dignidade. Não podemos
acreditar que essa reforma da previdência tem algum
beneficio, pelo contrário ela só traz prejuízo.”

28/03/17 - Assembleia Estadual - Pátio da ALMG

Praça da Estação

ATO PÚBLICO - 28 DE MARÇO
A Assembleia Estadual dos/as trabalhadores/as em educação foi encerrada com uma caminhada da Praça da Assembleia Legislativa até à Praça da Estação, num ato público
que reuniu mais de 15 mil pessoas e educadores vindos
de todas as regiões do Estado.
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Educadores/as participam do CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO
da CUT MINAS e planejam greve geral
Cerca de 5 mil pessoas, entre elas, centenas de profissionais da educação de Minas Gerais, participaram do
Congresso Extraordinário da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG), realizado na Assembleia Legislativa, dias 31 de março e 01 de abril.

ATO PÚBLICO - 31 DE MARÇO

s participam do Congresso

31/03/17 - Educadores/a

da CUT Minas

O Congresso debateu a conjuntura e os temas “Resistência e Lutas” e um dos seus momentos marcantes foi
o ato do Dia Nacional de Mobilização contra as reformas
da Previdência Social, a reforma trabalhista e a terceirização, com uma marcha pelas ruas de Belo Horizonte
no dia 31 com a presença de mais de 150 mil pessoas.
No sábado, outro momento histórico. Aconteceu o
Ato pela Memória, Verdade e Justiça, em frente à sede
do antigo Departamento de Ordem Política e Social
(Dops), um dos símbolos da Ditadura Militar. A proposta é transformar esse local no Centro de Memória Inês
Etienne, o que deverá acontecer em março de 2018,
segundo anunciou, o Secretário de Estado de Direitos
Humanos, Nilmário Miranda.
Durante a programação do Congresso, os nomes dos
mineiros e mineiras assassinados e/ou desaparecidos
políticos foram nominalmente citados, com a exibição
de banners com fotografias e as datas dos assassinatos. Houve também uma homenagem aos assinados
no Massacre de Ipatinga, que data de 07 de outubro de
1963 (período pré-golpe). “Como eu disse antes, nosso Congresso não acontece por acaso neste dia 31 de
março. Ao debatermos a conjuntura, precisamos relembrar os mortos, as mortas e os desaparecidos. Betinho
Duarte traz esta memória para que nunca percamos de
vista. Aos nossos mortos e desaparecidos, toda a nossa reverência. Lutadores e lutadoras que pagaram por
suas vidas por tudo que nós defendemos. Que seus nomes permaneçam em nossos corações, que nós não os

31/03/17 - Mais de

31/03/17 - Homenagem aos/às assassinados/as e perseguidos/as
políticos/as de Minas Gerais durante a ditadura Militar

esqueçamos. Que não nos acovardemos diante das lutas que têm que ser feitas. Nós sempre denunciamos
um golpe, quando diziam que era revolução.”, disse a
presidenta da CUT/MG, Beatriz Cerqueira.

O PORQUE DO CONGRESSO
“O Congresso foi pensado para 31 de março e 1º de
abril, porque nestas datas a gente rememora o golpe de Estado de 1964, das lutas do golpe, se nós não
rememorarmos a elite passa uma borracha neste
período da história. E estamos novamente diante
de um golpe. Estamos debatendo conjuntura e planejar a greve geral de 28 de abril. Fazer com que a
greve seja realmente geral para barrar as reformas
da Previdência e trabalhista e derrotar o governo
golpista e ilegítimo”, afirmou Beatriz Cerqueira.
01/04/17 - Cam
inhada da
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01/04/17 - Ato público em frente ao antigo Dops - Belo Horizonte
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Resistência - Be

lo Horizonte

Rumo ao Piso Salarial
Em 2015, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação
da rede estadual conquistaram a Lei estadual 21.710/15, que
regulamentou a política do Piso Salarial Profissional Nacional,
instituída pela Lei Federal 11.738/08.
A conquista é resultado de uma luta que começou em 2008,
com greves e mobilizações da categoria, movimentos socais e
da sociedade mineira.
A Lei Estadual 21.710/15 contempla não apenas os
profissionais do magistério - professores, especialistas e
inspetores. “Conquistamos o alcance dessa política salarial no
Estado para todas as carreiras e para os aposentados que têm
paridade. Assim, todos os reajustes conquistados serão para
todos da educação. Também garantiu que todos os reajustes
anuais sejam aplicados com o mesmo percentual e no mesmo
mês que o reajuste nacional, no caso em janeiro.
Desta forma, o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira, dia 12/01, em 7,64% deve ser aplicado
às tabelas salariais das 8 carreiras da educação e também nos
dois abonos existentes e naquele que será pago a partir de
agosto de 2017.

Passo a passo da política salarial em Minas Gerais de
acordo com a Lei Estadual 21.710/15
1º Passo: 13,06% de reajuste em forma de abono pago a
partir de junho de 2015. Foi integralmente cumprido.
2º Passo: Reajuste de 11,36% no vencimento básico e a ser
pago a partir de janeiro de 2016. Os abonos também são
reajustados com o mesmo percentual. O governo de Minas
começou a pagar a partir de abril/16 com a aprovação das
novas tabelas salariais através da lei estadual 22.062/16. Ainda está devendo à categoria os meses de janeiro, fevereiro e
março.
3º Passo: Reajuste de 8,21% pago em forma de abono a ser
pago a partir agosto de 2016. Foi integralmente cumprido.
4º Passo: Reajuste anual anunciado pelo MEC em 7,64% em
todas as carreiras e abonos a partir de janeiro de 2017.
5º Passo: Em junho de 2017, os dois abonos serão
incorporados na carreira.
6º passo: Em agosto de 2017, pagamento de 7,72% em forma de abono que será incorporado em julho de 2018.

GREVE GERAL
NACIONAL
Contra a Reforma da
Previdência a Reforma
Trabalhista e a
Terceirização
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Documento apresentado pelo Governo do Estado ao Sind-UTE/MG em 05 de abril de 2017

Expediente: Sind-UTE/MG
Rua Ipiranga, nº 80 - Floresta - BH - MG
Fone: (31) 3481-2020 - Fax: (31) 3481-2449
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