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TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO
SE MOBILIZAM PARA A LUTA EM 2019

QUEREMOS NOSSOS DIREITOS!
O Sindicato Único dos Trabalhadores em
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG)
se mobiliza para enfrentar os desafios que virão.
Neste sentido, o Sindicato realizará diversas
plenárias para articulação da categoria e diálogo
com a comunidade escolar. Em debate, além do
parcelamento do pagamento do 13º salário, o
adiamento do início do ano escolar em algumas
redes municipais, a Reforma Administrativa de
Romeu Zema e o retorno do “Choque de Gestão”, a ameaça da militarização e da Escola Sem
Partido, as Bases Nacionais Comuns Curriculares (BNCC’s) dos ensinos fundamental e médio,
o fantasma das terceirizações, as privatizações
e as parcerias público-privadas, a Reforma da
Previdência do governo Bolsonaro, bem como,
outras demandas da categoria e a agenda de
mobilização.

O ano teve início com o anúncio do parcelamento, a longo prazo, do 13º salário e com
o pagamento dos salários de janeiro e fevereiro escalonados, sendo mantida, inclusive,
a mesma dinâmica de tratamento desigual
entre as categorias dos/as trabalhadores/as
públicos estaduais.
Além disso, estamos vivenciando várias ameaças à classe trabalhadora, em especial, aos/
às trabalhadores/as da educação da rede pública mineira e demais servidores/as públicos.
Os governos estadual de Romeu Zema e Federal, de Jair Bolsonaro, defendem medidas
que acabam com a gestão democrática das
escolas. Pretendem censurar os/as professores/as por meio do incentivo ao movimento e
ao projeto Escola Sem Partido/Lei da Mordaça. Têm também a pretensão de entregar a
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gestão das escolas para a Polícia Militar com o
projeto de militarização, submetendo todos os
trabalhadores à hierarquia militar.
Para além disso tem, ainda, o ataque aos Regimes Geral e Próprio com a Reforma da Previdência, que visa destruir o sistema previdenciário público e transferir para os bancos
uma obrigação que hoje é governamental. Em
Minas, vemos novamente uma proposta de
Reforma Administrativa que retirará direitos
dos trabalhadores e que busca, exclusivamente, “enxugar a máquina pública” da mesma
forma como já fizeram as gestões passadas
por meio do famigerado “choque de gestão”,
que teve participação de Renata Vilhena e
que, agora, está de volta ao governo de Minas
como consultora.
Como desdobramento da Reforma Trabalhista
aprovada no governo Temer e a lei das terceirizações, temos uma ameaça concreta de
extinção de diversos cargos públicos e o sucateamento de diversos outros por meio da
sobrecarga de trabalho e da ausência de uma
política pública de concurso público, conquistada pelo Sind-UTE/MG com mais de 60 mil
nomeações, o que atingirá amplos setores do
funcionalismo público estadual, em especial o
setor da educação.

O objetivo declarado dos governos de direita
é privatizar tudo o que puderem, inclusive, a
educação. Para isso, tentam desmoralizar os
educadores/as de todas as formas. Acusamnos de doutrinadores e até de pedófilos. Colocam-se como defensores do direito da família
escolher a educação dos filhos criando uma
falsa oposição entre escola e família. Por trás
disso, o que realmente querem é entregar a
educação ao mercado, acabar com a escola
pública e direcionar seus recursos para o lucro
de empresários.
Precisamos nos dedicar à compreensão dessa
difícil conjuntura para enfrentá-la e derrotar
esse projeto privatizante.
As plenárias e assembleias são as primeiras
atividades. Na sequência serão realizados o
Conselho Geral e a Assembleia Estadual que
definirão o calendário de pressão ao governo.

Procure a Subsede da sua Região e
participe! Vamos construir um forte
movimento em todo o Estado!
QUEM LUTA EDUCA E CONQUISTA!

Sind-UTE/MG participa do protocolo da PEC do 5º dia útil e do
pagamento do 13º salário integral em dezembro na ALMG
A direção estadual do Sind-UTE/MG participou,
no último dia 4 de fevereiro de 2019, da criação
do Fórum em Defesa dos Serviços e dos Servidores Públicos articulado pelo mandato participativo e popular da deputada estadual, Beatriz
Cerqueira.
Esta foi a terceira reunião de articulação de entidades representativas dos servidores públicos estaduais. Os presentes avaliaram que o
governo Romeu Zema iniciou seu governo com
uma série de ameaças ao funcionalismo público estadual. O governador alterou o Relatório
de Gestão Fiscal para inserir o Estado na Lei
de Responsabilidade Fiscal e começar os cortes
que incluem a redução de salários do funcionalismo e a demissão de efetivos sugerida antes
mesmo de sua posse. O Sind-UTE/MG considera
este um risco real para todos os servidores e
servidoras, principalmente, para os que estão
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em estágio probatório, efetivados em recentes
nomeações conquistadas por meio de muitas
lutas da categoria.
Ao fim da reunião, as entidades participaram do
protocolo da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira, que pretende colocar na Constituição do
Estado o pagamento dos/as servidores/as no 5º
dia útil de cada mês, acabando com a incerteza dos trabalhadores/as que hoje não têm uma
data de pagamento prevista na legislação. Essa
PEC define ainda o dia 20 de dezembro como
data limite para o Governo do Estado realizar o
pagamento do 13º salário ao funcionalismo.
Essa proposição faz parte da luta para colocar
um fim no parcelamento dos salários que vem

desorganizando a vida dos trabalhadores/as,
através do endividamento com a rede bancária
e as perdas salarias com impostos que o parcelamento do 13º acarreta. A maior parte da
categoria vive do seu salário e precisa do seu
pagamento em dia para arcar com os custos básicos como transporte, aluguel e alimentação.
A deputada Beatriz Cerqueira já cumpre um importante papel na ALMG mantendo o comprometimento com as reivindicações dos/as trabalhadores/as em educação. Mas, para a aprovação destas propostas, a conquista do pagamento em dia e a resistência ao desmonte do serviço público e Reforma da Previdência proposta
por Zema e Bolsonaro são fundamentais união,
mobilização e luta coletiva.

Prefeitos querem que os trabalhadores da
educação paguem a conta
As Redes Municipais também começam o
ano com intensas dificuldades em virtude do
adiamento do calendário escolar por parte de
muitos municípios, que já se manifestaram
com disposição de seguir as orientações da
Associação Mineira de Municípios (AMM), que
recomendou o inicio do ano escolar somente
após o carnaval.
As prefeituras que acataram essa orientação
estão suspendendo a contratação de trabalhadores/as da educação e a oferta do transporte escolar para os alunos da Rede Estadual que já tiveram o início do ano letivo iniciado, trazendo assim prejuízos aos educandos
e aos educadores.
Como sabemos, o objetivo dessa medida é o
de “economizar” nas costas dos/as trabalhadores/as ao deixar de pagar parte do salário para milhares de trabalhadores das redes
municipais que têm contratos temporários,
além de extensões da carga horária de servidores/as efetivos/as.
Também deixará de arcar com despesas tais
como transporte e alimentação escolar por
mais de um mês, considerando que o ano
letivo será adiado para ter início em muitos
municípios somente após o carnaval no dia
11 de março.
A opção dos governos municipais prejudica trabalhadores/as que recebem os mais

baixos salários, estabelece uma precarização
sem precedentes na rede municipal, pois, os
dias letivos serão realocados de modo que a
categoria não receberá por eles (em sábados e recessos); e ataca o direito à educação
ao usar recurso vinculado para cobrir outras
despesas.
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A Reforma Administrativa de Zema e a volta do choque de gestão
A ex-secretária de Planejamento de Aécio e
Anastasia, Renata Vilhena, é consultora da gestão Zema. A ela cabe dentro da proposta de
Reforma no Estado implementar, novamente, o
fracassado modelo do “choque de gestão”.
Renata Vilhena tem uma longa ficha corrida
de serviços prestados aos governadores Aécio
e Anastasia, sendo a responsável pelo não investimento dos 25% na área da educação em
toda a gestão Aécio-Anastasia. Também é responsável pela Lei 100, que incorporou servidores/as em contrato temporário, sem garantia
dos mesmos direitos de trabalhadores efetivos
e pelo fim do Fundo de Previdência do Estado
(Funpemg), roubando o dinheiro da previdência
dos servidores, enfraquecendo o Ipsemg e contribuindo para o surgimento de uma grave crise
financeira e fiscal do Estado de Minas.

Desmentindo completamente a cantilena do
Partido Novo, essa proximidade do governo
Zema com quadros como Renata Vilhena mostra que esse governo nada tem de “novo”. E que
para tentar governar Minas Gerais está cada vez
mais se aproximando da velha política neoliberal dos governos tucanos, que muito criticou em
sua campanha. Na verdade, o que se observa
é que a retórica eleitoral foi um biombo onde
se escondeu do eleitorado as verdadeiras intenções do governo que são fazer o trabalhador
ser novamente eletrocutado pelas políticas do
“choque de gestão”.
Além disso, o desmonte de diversas secretarias
e a extinção de outras subsecretarias levarão
ao fim uma série de políticas públicas importantes, acarretando um grande prejuízo não só a
educação, mas, também à cultura, ao esporte e
tantas outras áreas fundamentais ao desenvolvimento econômico e social.
Zema também já iniciou negociações para inserir o Estado no programa de recuperação fiscal do governo federal. A inserção do Estado no
programa de recuperação fiscal significa a adoção de uma série de medidas que atingem os
serviços públicos, entre elas, a privatização e a
terceirização. Pode também alinhar o Estado ao
projeto de Reforma da Previdência da equipe de
Bolsonaro, aumentando o tempo para aposentadoria, a contribuição previdenciária e colocando em risco o Instituto de Previdência Social de
Minas Gerais (Ipsemg).

Por uma escola democrática! Fascistas não passarão!
Zema estuda militarizar as escolas
estaduais “problemáticas” em Minas
Em notícia veiculada na imprensa, no último
dia 24 de janeiro, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), considerou a possibilidade
de implementar o modelo cívico-militar em
escolas estaduais consideradas “problemáticas”. A notícia foi divulgada pelo deputado
estadual eleito, Bruno Engler (PSL), e o deputado federal Cabo Junio Amaral (PSL). Ambos afirmaram que Zema, em uma conversa
entre eles, disse ver a ideia com bons olhos.
Essa proposta está vinculada a uma iniciativa do MEC comandado pelo colombiano,
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Ricardo Vélez Rodriguez, que afirmou no dia
1o. de janeiro que haverá uma subsecretaria
na pasta para tratar da transformação de escolas municipais em colégios cívico-militares.
A ideia faz parte de uma das promessas de
campanha de Jair Bolsonaro.
O que é alterado com a militarização?
Segundo estudo feito pelo sociólogo Rudá
Ricci e publicado pela revista Le Mond Diplomatique, entre as funções dos militares estão
as de cunho administrativo – o comandante
e o subcomandante fazem parte do corpo diretivo – e as de coordenadores de disciplina,
responsáveis por fazer que os alunos cumpram as regras da cartilha militar.
“O cotidiano do aluno é profundamente alterado e o aprendizado é substituído pela repressão e por normas rígidas de comportamento, na quase totalidade dos casos. Ele é
obrigado a vestir o uniforme militar completo de estudante. Camisa para fora da calça
pode gerar advertência. O corte de cabelo
dos meninos segue o padrão militar e as meninas devem manter o seu preso. Esmalte
escuro é proibido, assim como acessórios
muito chamativos. Mascar chiclete, falar palavrão ou se comunicar com gírias também
são práticas banidas da escola desde que ela
se tornou militar. Ao chegarem à escola, o
cumprimento passou a ser uma continência.
Em seguida, são perfilados em formação militar, seguida da revista de um coordenador
de disciplina. Uma vez por semana há também a formação geral para cantar o Hino
Nacional e o Hino à Bandeira, hasteada conforme manda o protocolo militar. Ao currículo oficial nacional, os militares adicionaram
aulas de Música, Cidadania, Educação Física
Militar, Ordem Unida, Prevenção às Drogas e
Constituição Federal.”

Quem estuda no Colégio Militar também é
convidado a “contribuir voluntariamente”
com o pagamento de uma matrícula e de
uma mensalidade. O custo para o aluno inclui
também a compra do uniforme militar.
Com a implantação da militarização em diversas escolas, o quadro de docentes geral-

mente passa a ser formado por professores
da rede estadual e por policiais militares com
licenciaturas específicas.
Ao investir nesse modelo temos a destruição
do princípio da gestão democrática, uma vez
que, nas escolas militarizadas a gestão da
unidade escolar é feita por um militar indicado pelo comandante da corporação, além
disso, se fortalece a pauta do movimento
“Escola Sem Partido/Lei da Mordaça”, que
busca esse modelo como forma de cercear a
liberdade de cátedra dos docentes e instituir
o pensamento único nessas unidades escolares. Está claro que o projeto não é o caminho
para a solução dos problemas educacionais
que a sociedade brasileira vem enfrentando,
uma vez que a substituição da autonomia do
Estado dentro do projeto escolar por outra
instituição, como a Polícia Militar, impõe à sociedade uma única lógica de funcionamento
que trata os jovens em idade escolar como
modelos a serem forjados em série, negando a possibilidade de criação de sujeitos com
pensamento crítico, passo fundamental para
uma sociedade justa e igualitária. A escola que eles querem é excludente. Em locais
onde ela foi experimentada não funcionou
como mecanismo de redução da violência.
Ao não dialogar com a diversidade e excluir
os que não se enquadram no modelo militar,
produz mais violência.
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Escola Sem Partido – Lei da Mordaça
Mesmo sabendo da inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido, a deputada federal, Bia
Kicis do PSL/DF, reapresentou essa proposição. A
nova redação defende maior repressão aos educadores/as. Aumenta o tamanho do cartaz a ser
afixado com censuras à prática docente. Além disso, torna crime de improbidade administrativa a
não obediência à censura e cerceia a organização
dos grêmios estudantis. Torna legal a filmagem
de aulas por parte dos alunos para a denúncia a
educadores.
Fica cada vez mais claro que o objetivo desse
projeto é abrir o caminho para a destruição da
educação publica. Para isso, atacam os sujeitos
que sempre a defenderam. Mesmo sem se transformar em lei os defensores do projeto mantém
um constante clima de medo na educação. E essa
é a função tática do projeto. Por isso, podemos
dizer que é um projeto fascista. Pois seu objetivo

é promover o controle do pensamento crítico que
pode atrapalhar os interesses escusos das empresas privadas na educação, através da perpetuação
do medo.
Mas se esquecem da tradição de luta dos educadores e educadoras brasileiros. Não nos calaremos.
Golpistas e fascistas não passarão!

BNCC: Que base é essa?
Certamente não é a base discutida com o
conjunto dos docentes no Brasil. Por que nenhuma base foi com discutida com a docência. O que o governo federal e agora os estaduais, em especial, a Secretaria de Educação
de Minas Gerais estão chamando de participação é uma técnica de participação de baixa
intensidade para legitimar a implementação
da BNCC – Base Nacional Comum Curricular
- o mais rápido possível.
O preenchimento de formulários pelas secretarias municipais e a consulta por meios
virtuais, nem de longe se assemelham ao nível de participação, mobilização e aprofundamento das discussões nas conferencias de
educação para elaboração dos Planos Nacional e Estadual de Educação.
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Em Minas, este plano amplamente discutido
e aprovado em centenas de conferências não
foi aprovado pela ALMG. Assim, o governo
estadual coloca a carroça na frente dos bois
para atender aos prazos do MEC dirigido por
um governo golpista. Sem dúvida, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) determinam a
criação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Mas o que temos agora é uma
distorção da reivindicação histórica por uma
base nacional curricular comum.
Essa é a base errada, no momento errado e
pelos motivos errados. É a base errada primeiramente porque uma base deve respeitar a diversidade regional e a dinâmica do
trabalho docente na escola. O nível de detalhamento do currículo nacional engessa o
trabalho docente em 1400 habilidades predeterminadas. A organização por códigos
das atividades didáticas reduz a docência à
aplicação restrita dos materiais didáticos dos
pacotes educacionais. O trabalho docente se
torna cada vez mais alienado, proletarizado
e desprofissinalizado. Perdemos assim o que
resta da aureola e do respeito da profissão.
Aumenta a precarização e a desvalorização
salarial sendo mais um empecilho na luta
pela implementação do piso salarial nacional.

Ao mesmo tempo abre-se a educação pública para a mercantilização induzida pelo estabelecimento de parcerias público-privadas,
seja com empresas, seja com organizações
sociais, que dirão como e quando será feita
a educação em nome de uma suposta eficiência. Eficiência condicionada à lucratividade
do empreendimento mercantil ao qual a educação será reduzida.
Ao instituir nacionalmente a focalização do
currículo sobre habilidades e competências
esta base reduz a importância do aprendizado de conceitos. O conhecimento teórico
construído, ao longo de séculos de história
humana, se apresenta na forma de conceitos,
que são a articulação dinâmica de categorias
que a realidade nos apresenta. Assim, não
basta ler: vovó viu a uva. Mas, é preciso saber se a uva foi produzida pela agricultura
familiar ou pelo latifúndio, em que relações
sociais de produção, com ou sem agrotóxico,
para que a uva ganhe significado, para que
se torne um conceito.
Habilidades e competências não podem ser
o centro de um currículo, mas, meios para
se chegar aos conceitos que possibilitem que
os estudantes leiam o mundo como propõe o
nosso patrono Paulo Freire e tenham garantido o direito de acesso ao saber produzido
pela humanidade. Esta base pode significar
uma grande vitória do MOBRAL sobre a educação libertadora, aprofundando o quadro
de uma educação produtora de analfabetismo funcional. A vitória da razão instrumental
sobre a reflexiva, impedindo que as futuras
gerações pensem sobre as causas de nossos
problemas e criem alternativas para transformar radicalmente a realidade.

A base do ensino fundamental não está desvinculada da base do ensino médio e consequentemente da lógica da reforma do ensino
médio, que será aplicada com a implementação de sua BNCC. A redução do acesso ao
conhecimento é a consequência desse conjunto de reformas dos sistemas de ensino.
Maior peso sobre português e matemática
para atender as avaliações internacionais que
definem de fora o que é importante que seja
ensinado aqui. E além da limitação ao treinamento de habilidades e competências no ensino médio, já no primeiro ano, o adolescente
escolherá um itinerário formativo que limitará seu acesso ao conjunto do conhecimento.
Se o acesso é limitado ao conjunto do conhecimento, como chamar isso de escolha? Ao
mesmo tempo, as redes de ensino poderão
oferecer apenas uma entre as cinco opções
de itinerários. Escolha, nesse caso, não passa
de cínico argumento de propaganda do Ministério da Educação e Cultura (MEC) do golpe.
SENAI e SENAC já preparam seus pacotes de
parcerias para oferecerem cursos profissionalizantes aos sistemas públicos de ensino.
Isto no bojo de uma Reforma Trabalhista que
rasgou a CLT, junto com a aprovação da terceirização irrestrita. É para este mundo do
trabalho desregulamentado e precarizado
que esta BNCC e estas reformas irão educar
os jovens das escolas públicas. Evidente que
será ampliado o fosso entre quem precisa de
direitos para ter acesso ao conhecimento e
quem tem o privilégio de poder pagar por
esse acesso.
Não se poderia esperar outra coisa de uma
base feita num contexto de golpe de estado
onde o setor privado empresarial usa a força
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para impor seus interesses. Esta BNCC tem
a marca de Mendonça Filho, o ministro da
educação de Michel Temer, e ficará assim na
história. Uma base curricular que serve como
instrumento de ataque a democracia de um
governo golpista. Não existe janela de oportunidade melhor para as empresas que pretendem vender pacotes educacionais pressionarem pela implementação de suas politicas.
Por isso, o “Movimento pela Base” aparece
como um dos seus maiores entusiastas. Mas
que “movimento” é esse? Uma ONG com a
participação do Itaú, da Fundação Lemann,
do Instituto Ayrton Senna, do Banco Mundial,
entre outros, com o objetivo de vender para
a sociedade sua concepção de educação. Ou
seja, de como formar o futuro funcionário padrão do Burger King e de como lucrar transformando toda a educação em mercadoria.
A Reforma do Sistema de Ensino não se limita, portanto, à reforma do ensino médio
e está sendo feita através de uma grande
chantagem. O Banco Mundial emprestou para
o MEC a quantia de US$ 250 milhões de dólares para a implementação das reformas; o
MEC por sua vez o repassa aos estados por

meio de um programa de resultados que condiciona o repasse à implementação das reformas dos currículos e da mesma forma aos
municípios.
Assim, uma base que deveria ser construída, por lei, pelo pacto democrático republicano, é construída pela chantagem financeira.
Que espaço há para democracia? Apenas o da
aparência. O objetivo não é a qualidade da
educação, mas, “alinhar os sistemas de ensino aos interesses das empresas privadas”,
como diz a Estratégia 2020 para a Educação
do Banco Mundial. E a forma que esse alinhamento se dá é pela exportação de capitais.
Quem financia escolhe como será educado o
nosso povo.
Nesta mesma estratégia, o Banco Mundial
defende que a escola não deve ter mais tanta
importância. O que importa é aprender independente de onde se esteja. Adeus escola,
adeus professores. O conhecimento estará
pronto em programas de computador e na
web. Bem-vindo ao mundo da aprendizagem
desumanizada. Eis o verdadeiro caminho da
servidão aos interesses do capital financeiro.

Os fantasmas da terceirização e das privatizações
Logo após a eleição, o governador Romeu Zema
iniciou negociações com a Polícia Militar (PM) para
dar início à terceirização de serviços administrativos que atualmente são realizados por quadros da
corporação. Hoje, há militares responsáveis por
elaborar folha de pagamento, cuidar da compra de
material, além de desempenharem serviços de secretários e atendentes. A proposta do governador é
terceirizar todas essas funções como fica claro na
sua fala em matéria publicada pelo jornal O Tempo,
no dia 4 de novembro de 2018:
“Nós temos uma das melhores polícias militares do
Brasil. Uma das mais antigas e respeitadas. Mas as
boas práticas administrativas dizem que é possível fazer a terceirização de alguns serviços. Você
não precisa ter ali dentro um militar desempenhando papel de um contador. Alguém que tenha que
atender telefone não precisa ser um militar formado. Você pode contratar um especialista para isso
e que, com certeza, vai custar bem menos que um
policial, que é tão bem preparado e poderia estar
ocupando uma função mais nobre”, disse Zema.
Se for mantida essa lógica, nós teremos um processo amplo de terceirizações das atividades-meio
no Estado, ou seja, atividades-meio são aquelas
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não relacionadas, diretamente, com a atividadefim, então na educação a atividade-fim é o ensino,
que compete aos professores e professoras. Nessa
perspectiva, teríamos a terceirização de todas as
atividades da escola que não fossem desempenhadas por um docente - o que vai na contramão da
politica de realização de concursos públicos historicamente defendida pelo Sind-UTE/MG. Lembrando
que no próprio programa de governo Zema e conforme decisão recente do STF as terceirizações em
atividades finalísticas também deverão acontecer.

Parcerias Público-Privadas, outro nome para terceirizar e
privatizar a educação

No governo FHC foi criado um modelo de
gestão pública que desresponsabiliza o poder
público da execução dos serviços nas áreas
sociais, principalmente, saúde e educação.
Esse modelo era o estabelecimento de parcerias com Organizações Sociais (OS’s). Desde então empresas privadas passaram a criar
fundações sociais com o objetivo de interferir
na gestão pública, como a Fundação Itaú Social e a Fundação Vale.
Em alguns estados, entidades privadas chegaram a assumir um grande número de escolas, como em Goiás. Diversos municípios em
Minas Gerais efetivaram este tipo de parceria. Seus resultados sempre foram o aumento
do controle sobre o trabalho pedagógico e a
perda de autonomia, não significando melhoria no desenvolvimento do aprendizado.
Além das parcerias com as OS’s, outro modelo passou a existir com a aprovação da Lei
Federal 11.079/04 (Lei das Parcerias PúblicoPrivadas). Este modelo estabelece contratos
de parcerias com empreiteiras para construção e manutenção de infraestrutura. O Estado de Minas Gerais mantém um programa
de Parcerias Público-Privadas criado no Governo Aécio/Anastasia e mantido no governo Pimentel, com o objetivo de terceirizar os
serviços públicos, como já fez em presídios
e tem o projeto de implementar em escolas.

escola pública para o lucro das empresas
privadas, sem transparência. O lobby das
empreiteiras interessadas em transformar a
educação em um negócio conseguiu que o
Salário-Educação (imposto pago com a finalidade definida por lei de investimento na educação) passasse a compor o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado. Enquanto
o governo alega não ter dinheiro para pagar
em dia os salários dos servidores e deixa de
repassar dinheiro para manutenção das escolas, essa importante fonte de recursos para a
educação pública vem sendo reservada para
garantir lucros aos empresários.
Além disso, a comunidade escolar perde o
controle do espaço físico da escola. O horário
de funcionamento passa a ser definido pela
empresa. Atividades extracurriculares passam a ser dificultadas. Este projeto é, principalmente, uma grande ameaça aos Auxiliares

Esse modelo de parcerias estabelece contratos de longo prazo com empreiteiras para
manutenção das escolas e tira recursos da
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de Serviço da Educação Básica. Os Auxiliares
de Serviço da Educação Básica (ASBs) das
escolas terceirizadas são substituídos por
funcionários terceirizados, sem garantias trabalhistas e precarizados.
A primeira parceria deste tipo foi implementada na rede municipal de Belo Horizonte e
não surtiu os efeitos prometidos na qualidade da educação. Os trabalhadores dessa rede
reclamam da falta de controle sobre o espaço
escolar e da inadequação dos prédios ao processo pedagógico. As reclamações vão desde
a impossibilidade de fixar materiais nas paredes até o vazamento de som entre as salas de aula. Editais para este tipo de parceria
vêm sendo abertos em outras redes municipais, como em Uberaba e Contagem.
Além desses modelos de parceria, o atual
governo defende em seu programa a compra de vagas em escolas particulares através
da oferta de voucher a estudantes. De posse
desses voucher’s os estudantes poderiam ir

às escolas privadas em busca de bolsas integrais ou parciais. Certamente este não poderia ser um direito para todos, uma vez que as
mensalidades dessas instituições são elevadas. As grandes redes particulares de ensino
pretendem, com isso, somar a seu lucro o
dinheiro público da educação.
Esta é uma verdadeira privatização da escola e do sistema público de ensino. Porque
transfere o dinheiro público da educação e a
gestão das escolas para empresas privadas,
com o objetivo de priorizar o lucro de empresários em detrimento de efetivar o direito a
educação. A constituição de uma rede pública
de ensino que garanta o direito de todos/as
os/as trabalhadores/as a educação sempre
foi uma grande luta dos educadores no Brasil
desde o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. Por isso, retomamos a palavra de
ordem de Anísio Teixeira, educador assassinado pela ditadura civil-militar e integrante
do movimento dos pioneiros: “Dinheiro público para escola pública!”

Trabalhadores e trabalhadoras em educação se
manifestam na ALMG e cobram do governador Zema
pagamento dos salários e do 13º em dia

A posse dos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dia 1º de fevereiro de 2019, foi marcada por manifestações
de entidades do funcionalismo público para cobrar do governador Romeu Zema o pagamento
dos salários no quinto dia útil e o não parcelamento do 13º Salário de 2018.
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Delegações de trabalhadores e trabalhadoras
de todas as regiões do Estado, sob a coordenação do Sind-UTE/MG, marcaram presença e
lotaram alguns espaços que davam acesso ao
plenário da Casa.

Por abertura de diálogo com o governo do Estado!
Segundo a direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, apesar de
várias solicitações do Sind-UTE/MG, até o momento, nem o Governador Romeu Zema e nem a Secretaria de Estado da Educação, Júlia Sant’Anna,
agendaram reunião com a entidade. Nem mesmo
durante o período de transição, após o segundo
turno das eleições, não aconteceu qualquer contato.
Vale destacar que a educação em Minas constitui
uma grande e complexa rede com mais de 250 mil
servidores e servidoras e mais de 3.600 escolas
estaduais, 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Portanto, requer um amplo processo
de diálogo para resolução dos problemas, valorização da categoria e garantia de direitos para crianças e adolescentes, jovens e adultos.
Dirigentes sindicais, durante conversa com a imprensa que fez a cobertura no local, alegaram que
é “no mínimo espantoso e desrespeitoso não ter
nenhum processo de diálogo com o Sind-UTE/MG”.
No dia 25 de janeiro, foi convocada uma reunião
das entidades do funcionalismo com o Secretário
de Planejamento e Gestão, Otto Levy. A expectativa era que fosse iniciado um processo de negociação das demandas gerais do funcionalismo, o
que não aconteceu. Nenhuma definição sobre o
pagamento ou o parcelamento do 13º salário foi
apresentada ou discutida.

No último dia 28 de janeiro, o governador Romeu
Zema informou, por meio de suas redes sociais, o
pagamento parcelado em onze vezes do 13o salário referente ao ano de 2018. Para o Sindicato, o
o governador parece fugir ao contato com as entidades representativas, evita debater as questões
essenciais para a vida dos/as servidores/as estaduais.
O Sind-UTE/MG vem cobrando, permanentemente, que a questão do pagamento dos salários e o
pagamento integral do 13o. salário seja resolvida
em definitivo.

Ações movidas pelo Sindicato
Até o momento, foram 7 (sete) ações que tramitam na tentativa de garantir esses direitos além
da de mobilizações, paralisações e manifestações, notificações ao governo e ação judicial. A
política de comunicação por rede social impossibilita qualquer diálogo.
A falta de diálogo prejudica de forma mais acentuada os/as trabalhadores/as que recebem os
menores salários, tendo em vista que as parcelas desses/as trabalhadores/as serão irrisórias se
comparadas aos maiores salários do Estado.
Diante deste quadro, cuja perspectiva é o seu
agravamento, precisamos pressionar por uma
mudança de comportamento. Essa forma de governar penalizará o funcionalismo e não podemos
aceitar. Diante desta situação, da falta de diálogo
e da imposição do parcelamento do 13º salário, é

que o Sind-UTE/MG convocou todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação para se manifestar no último dia 1º de fevereiro.
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