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NOSSA LUTA PELO PISO SALARIAL
Linha do tempo: Veja os principais momentos da luta travada em 2018

FILIADO À

Expediente: Sind-UTE/MG
Rua Ipiranga, nº 80 - Floresta - BH - MG

Fone: (31) 3481-2020 - Fax: (31) 3481-2449
Diagramação Studium Eficaz   

Fotos: Arquivo Sind-UTE/MG , Studium, Lidyane Ponciano e Gill de Carvalho
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A hora e vez de fazer política
“O impeachment foi um projeto do capital”

PARA REFLEXÃO 

A expressão “fazer política” pode parecer ambígua. Afinal, fazer o quê? 
Durante muito tempo esse chamamento significou a disputa de projetos, 
ocupação de espaços de poder, combate de ideais, defesa de valores. Fazer 
política era uma forma de  engajamento nas questões que diziam respeito à 
vida da sociedade. Hoje, a frase parece ter outro sentido: a política precisa ser 
feita. Em outras palavras, numa sociedade despolitizada é preciso refazer a 
via da política como a única saída civilizada. Política ou barbárie.

A política não está mais presente, chega mesmo a ser considerada um es-
torvo. O golpe em curso foi uma espécie de agente exterminador da polí-
tica, pelo menos em seu sentido mais construtivo. Como definiu o cientista 
político Wanderley Guilherme dos Santos, “no Brasil nem os liberais morrem 
de amor pela democracia, nem os empresários são apaixonados pelo livre 
mercado”. Podemos completar: nem os políticos gostam de política, apenas 
do que ela pode dar eles. 

É só tomar como ponto de partida os agentes que chegaram ao poder com 
a saída de Dilma Rousseff, a partir da tríade que encabeçou o golpe: jurídico
-parlamentar-midiática. Os três genes do novo parasita que coloniza o poder 
se acham protagonistas, quando na realidade são apenas executores de um 
projeto que está além e acima deles. O impeachment não foi uma ação po-
lítica nem dos partidos, nem do sistema legal e menos ainda da imprensa. 
Foi um projeto do capital, em sua expressão mais reativa e concentradora.

Os três patetas apenas executaram o roteiro e se acham, até hoje, centro 
vitorioso da conspiração. Temer se consolidou como a maior nulidade da 
política brasileira contemporânea, imprestável até para seus patrões, que 
atiçam com o poder enquanto ameaçam com o opróbrio. Tribunais e juízes 
se tornaram cenários e personagens de farsas. A imprensa atravessa uma cri-
se de legitimidade que é abrandada por publicidade oficial, adiamento da 
regulação do setor e ataques histéricos às redes sociais.

Na seara parlamentar, o PMDB, hoje MDB, não perdeu apenas uma letra, per-
deu a razão de ser partido. Temer, em sua insignificância, selou o destino de 
uma agremiação que nunca teve outro projeto que o de siderar em torno de 
interesses particulares. Não há uma ideologia peemedebista, há um méto-
do, um protocolo de aproximação das oportunidades de usufruto do poder.

No âmbito do Judiciário, o que ficou patente foi o processo acelerado de 
perda de relevância daquele poder em nome de valores exteriores à justiça. 
A corporação judicial, incluída aí as instâncias de controle e repressão, ex-
traviaram-se de suas missões em nome da defesa de interesses e visões de 
mundo que se configuram no campo da ideologia. Não julgam ou agem de 
acordo com a lei, mas interpretam a lei de acordo com seus julgamentos. 
Cármen Lúcia e Sérgio Moro são os extremos dessa atitude. A primeira pela 
carência o segundo pelo excesso. Cármen mimetiza a fraqueza moral; Moro, 
o arbítrio iluminado.

Em relação à mídia, o que se vê é transgressão máxima de seu fundamento 
na sociedade democrática – defesa da liberdade de expressão e do poder 
iluminista dos fatos – em favor da vindicação de interesses explícitos. Assim 
como o Judiciário, a imprensa brasileira se tornou um partido político. Tem 
bandeiras próprias em matéria de direitos, política e economia. Defende o 
mercado pós-liberal como valor universal; relativiza a expansão de direitos; 
criminaliza a participação popular. É conservadora em economia, regressiva 
em direitos e reacionária em política.

O que essa situação indica é que a política precisa ser feita. Não há saída fora 
dela. No entanto, a dura tarefa dada aos democratas de verdade é dupla. É 
preciso resistir ao ataque à política clássica, defendendo as instituições, criti-

cando os desvios, atacando com todos os instrumentos legais e de pressão 
popular o descarrilhar do trem da história.

Ao mesmo tempo, é preciso ocupar a trincheira das propostas setoriais, sob 
o risco de se ver desmanchar as conquistas que fazem parte do patrimônio 
da sociedade, como ocorreu com a legislação trabalhista e com o esgarça-
mento das redes de defesa a liberdade de pensamento, em favor do conser-
vadorismo fundamentalista. Os recentes ataques ao SUS são prova de que os 
abutres rondam de perto e sem dar trégua.

Defender o campo do exercício da política convencional e fincar trincheiras 
na defesa da expansão de direitos são atitudes aparentemente distintas, mas 
que constituem o contínuo da política pela qual vale a pena lutar.

O que talvez seja novo, ou pelo menos relativamente original, é a emergên-
cia de outra via de se “fazer política”, cada vez mais presente. Quem há pas-
sou dos 50 deve se lembrar da gênese dos movimentos sociais em torno de 
temas como o racismo, a moradia, a ecologia, o feminismo. Foram manifes-
tações que oxigenaram uma sociedade habitada pela ditadura. As ações se 
dirigiam ao Estado, disputavam políticas setoriais, ampliaram a capacidade 
de organização. Foram base de propostas partidárias e de políticas públicas 
consistentes.

Hoje, os movimentos que expressam a nova vitalidade social têm novos for-
matos, intentos e projetos. Conhecem o limite da institucionalidade, apren-
deram a conquistar outros territórios, ampliaram a interpretação da luta de 
classes com novo patrimônio de inteligência política, compreendem a força 
agregadora da interseccionalidade. Apontam novas formas de “fazer políti-
ca”, talvez mais marcadas pelo verbo que pelo substantivo. Os verbos indi-
cam ação, e por isso são dinâmicos; substantivos evocam conceitos, e por 
isso almejam estabilidade.

O caso da prisão de Lula mostra que as duas formas de fazer política podem 
e devem andar juntas nesse momento. Lula livre, Lula candidato, Lula presi-
dente. Povo livre, candidato popular, o povo no poder. Não são realidades 
alternativas. Tudo é política.

João Paulo Cunha

Jornal Brasil de  Fato - 13 de abril de 2018

Fonte: Jornal Brasil de Fato

“A tríade jurídico-parlamentar-midiática que encabeçou o golpe se acha protagonista, mas é 
só executora de um projeto que está acima dela” / Geraldo Magela/Agência Senado

8/3/18 - Trabalhadores/as em 
educação, em assembleia estadual, 
aprovam continuidade da greve, por 

tempo indeterminado

CALENDÁRIO 
APROVADO

09/03  -  Visita às escolas e SREs para 
o fortalecimento da greve

12/03 - Assembleias e atos locais

13/03  - Visita às escolas e SREs para 
o fortalecimento da greve

14/03 -  Visita às escolas e SREs para 
o fortalecimento da greve

15/03 -  Assembleia Estadual, 14 h, 
Pátio da Assembleia Legislativa/MG

4/4/2018 - ASSEMBLEIA ESTADUAL 
EDUCAÇÃO EM GREVE

 CALENDÁRIO APROVADO

05/04 - Marcha pela Educação, pelas 
ruas da capital, para dialogar com a 
população sobre a luta da educação 

e a greve.

05/04 a 09/04 - Vários atos e 
mobilizações acontecerão em todo o 
estado para fortalecimento da greve.

10/04 - Nova Assembleia Estadual, 
às 14h, no pátio da ALMG, em BH.

5/4/18 - Marcha da educação
4/4/18 - EDUCADORES E 
EDUCADORAS FECHAM A

 BR 381, EM IGARAPÉ
Foi realizada dia 

5/4/18, a marcha da 
educação, que partiu 
às 5h da manhã, da 

Praça do Trabalhador, 
em Contagem,  rumo 
ao Palácio da Liberda-

de, em Belo Horizonte. 
Os/as educadores/as 

percorreram um traje-
to de mais de 10 km.

10/4/2018 - ASSEMBLEIA ESTADUAL 17/4/2018 - Presidência
 da ALMG faz reunião com o 

Sind-UTE/MG e inicia a 
tramitação da PEC do 

Piso na ALMG

Trabalhadores/as em educação realiza-
ram, dia 10/04, uma assembleia estadu-
al no Pátio da ALMG, em Belo Horizonte, 
que aprovou a continuidade da greve.

A próxima assembleia foi marcada para o 
dia 18 de abril de 2018, às 14 h, na capi-
tal mineira, no Pátio da ALMG.

 28/2/18 - Educadores/as realizam assembleia 
estadual com indicativo de greve, no Pátio da 

ALMG, em Belo Horizonte
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NOSSA LUTA PELO PISO SALARIAL - ACOMPANHE OS PRINCIPAIS MOMENTOS DA LUTA TRAVADA EM 2018
Minas não investe o Mínimo 
Constitucional em Educação

08/03/18 - O Sind-UTE/MG apresentou durante o 
Conselho Geral, um Estudo do Dieese que aponta 
para uma grave situação em Minas Gerais: o go-

verno não está investindo o Mínimo Constitucional 
em Educação.

Nos últimos 10 anos, (2007-2016), a não aplicação do 
mínimo constitucional acarretou numa dívida com a edu-
cação, que chega a um pouco mais de R$ 8,5 bilhões!

Calendário de Greve 
aprovado na assembleia 
estadual do dia 8/3/18

Uma conversa na porta 
da escola

12 a 26 de março - Ainda dentro 
das atividades de interlocução 
com a sociedade e com a co-
munidade escolar, o Sindicato 
produziu a cartilha em quadri-
nhos “Uma conversa na Por-
ta da Escola”, reproduzida em 
três quatro edições no mês de 
março totalizando de 350 mil 
exemplares.

15/3/18 – Nova 
assembleia estadual

Calendário de lutas
15/03/18 - Assembleia Estadual dos trabalhadores e trabalhadoras em 

educação no pátio da ALMG aprova continuidade da greve. Novo calendário 
de lutas também é aprovado.

16/03 a 19/03 – Fortalecimento da greve com diálogo nas comunidades, 
atividades com os pais e alunos, e diálogo com a imprensa local para 

divulgação da situação enfrentada pelos/as trabalhadores/as da Educação.   

19/03 -  Atos e assembleias locais nas escolas, SRE’s e Subsedes.

22/03 – Nova assembleia estadual, às 14h, no pátio da ALMG, 

em Belo Horizonte.

Passeata da ALMG até o 
Palácio da Liberdade

15/3/18 - Após assembleia estadual, traba-
lhadores/as em educação seguiram do Pátio 
da ALMG até à Praça da Liberdade. Fizeram 
manifestação em frente ao Palácio da Liber-
dade para cobrar de Pimentel o cumprimen-
to dos acordos assinados.

15/3/18 - Passeata do Palácio 
da Liberdade até à Praça 

da Estação e homenagem à 
memória de Marielle Franco

15/3/2018 – Trancamento de 
BRs e Rodovias15/03/18 - Trabalhadores/as em educação 

travam a BR-381 – altura do Posto 13

1ª Reunião no Ministério Público Federal

16/03/18 - O Sind-UTE/MG recebeu, pela Mesa Di-
retora da Assembleia Legislativa, a confirmação de 
reunião no dia 19 de março, no Ministério Público 
Federal. A reunião teve a participação além do MP, 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais  e teve 
o objetivo de dialogar para que o governo Pimentel 
cumpra o acordo do piso e a Lei Estadual 21.710/15.

2ª reunião de mediação com o 
Ministério Público Estadual

21/03/2018 – Aconteceu a segunda reunião de me-
diação entre o Sindicato Único dos Trabalhadores da 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Ministé-
rio Público do Estado de Minas Gerais, Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e o Governo do Estado.

A greve continua

22/03/2018 - Trabalhadores e trabalha-
doras em educação lotaram o pátio da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
na tarde do dia 22/03, onde realizaram 
mais uma assembleia estadual e decidi-
ram continuar a greve. Uma nova assem-
bleia foi marcada para 4 de abril.

Acorda governador!

22/3/18 - Trabalhadores/as em educação, em 
greve, fizeram mobilização em frente ao Palácio da 

Liberdade,  em Belo Horizonte, num ato público 
para chamar atenção do governador Fernando 

Pimentel. Aconteceu também protesto em frente 
à Cidade Administrativa, em Belo  Horizonte.

 Café na Praça da Liberdade!

O ato “Acorda Governador!” em frente ao 
Palácio da Liberdade foi mais uma iniciativa dos 
profissionais da educação, sob coordenação do 

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação 
de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) e teve o objetivo 

de despertar a atenção do Executivo de Minas 
para que ele cumpra os acordos assinados com a 

categoria. Durante o café da manhã com Pimentel 
foi servido pão com mortadela.

ATOS REGIONAIS DA GREVE 

 Calendário aprovado
23/03 a 03/04  -  Atividades de 

fortalecimento da greve; atividades com 
comunidade escolar e estudantes; articulação dos 

comandos  locais de greve. Buscar a unificação 
de lutas com outros setores do funcionalismo 

público estadual. 

27 e 28/03 -  Atos regionais organizados pelas 
subsedes e comandos locais de greve).

28/03 -  Participar do Dia Nacional em memória 
de Marielle Franco, vereadora assassinada no 
Rio de Janeiro, dia 14/3, juntamente com seu 

motorista Anderson Gomes. 

04/04  - Assembleia Estadual.

Dívida do Governo 
de Minas Gerais 
com a Educação 
Pública Estadual 
Mineira – 2007 a 
2016

28/03 - IGARAPÉ

28/03/18 – PM ataca manifestantes - bate, fere e atira nos 
trabalhadores e nas trabalhadoras em educação.

27/03 - SANTA LUZIA

27/03 - UBERLÂNDIA 27/03 - MONTES CLAROS 

CORONEL FABRICIANO

27/03 - PARACATU

28/03 - SUL DE MINAS

Ato coletivo de cobrança ao governador Fernan-
do Pimentel para que ele abra os olhos e cumpra 
os acordos assinados com a categoria. Uma aula 
pública foi simulada e os manifestantes se vesti-
ram de palhaço para chamar a atenção da socie-
dade e, ao mesmo tempo, mandar um recado ao 
governo do Estado.

MURIAÉ

BELO HORIZONTE 


