N.º 176

06/07/2019
sindute@sindutemg.org.br
(31) 3481-2020

Balanço dos seis primeiros meses do Governo Zema
Após seis meses da gestão Zema, nenhum problema
da educação foi resolvido. Salários continuam sendo pagos com atraso depois do quinto dia útil e de
forma parcelada. O governo segue sem pagar o Piso
Salarial Nacional, desrespeitando a Constituição Mineira, e sem investir o mínimo de 25% na área, como
prevê a Constituição Federal. Também desconsidera
a lei estadual conquistada pela categoria para todas
as oito carreiras da atual jornada vigente. Ou seja, é
um governo fora da lei.
A direção estadual do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) vem
cobrando sistematicamente que o governo cumpra
a lei do Piso Salarial, pague os salários em dia, sem
parcelamento, invista os 25% constitucionais na educação e retome as nomeações de 2014 além das de
2018. Mas a resposta tem sido a mesma conhecida
nos governos tucanos: cortes nos direitos dos trabalhadores/as e nos investimentos em educação.
O governo Zema é um governo autoritário que
despreza a democracia, a exemplo de seu aliado
Bolsonaro. Já no início do ano, impôs um calendário escolar que desrespeita a autonomia das escolas. Também sem diálogo, engessou o calendário e
a organização para realização de conselhos de classe. Ferindo o direito de organização sindical, emitiu
ofício circular exigindo a reposição de paralisações
em 60 dias. Esse tipo de postura antidemocrática é
uma marca dos governos neoliberais que a categoria
já enfrentou e derrotou. Prova disso foi a vitória sobre a Reforma Administrativa enviada pelo governo
à Assembleia Legislativa, que pretendia retirar a autonomia do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Por meio da luta,
foi garantida tanto a autonomia do Ipsemg como
o uso exclusivo das contribuições dos servidores
para sua manutenção. Mesmo com autoritarismo,

Zema não conseguiu colocar as mãos no Instituto.
O governador Zema quer que o povo pague pela
crise. Usando como justificativa a crise do Estado, o
governo estadual fechou 81mil vagas da Educação
Integral no primeiro semestre deste ano e demitiu mais de 600 vigilantes das escolas. Contraditoriamente, além de deixar milhares de alunos sem o
importante papel pedagógico do programa e sem
segurança, a gestão aprofunda a crise ao gerar desemprego em mais de 9 mil educadores/as e centenas de vigias. Agora acredita que pode nos calar com
a prática ilegal de corte de ponto contra o servidor
que exerce seu legítimo direito de greve. Acha que,
diante da ameaça da Reforma da Previdência, o/a trabalhador/a deve abaixar a cabeça. Mostra sua face de
patrão explorador. Mas, o Sind-UTE/MG nasceu na ditadura e não se curva ao ditador de plantão! Somos
resistência!
O governo Zema retoma os princípios do Choque
de Gestão de Aécio e Anastasia. Em nome de uma
suposta eficiência, exige que os/as trabalhadores/as
registrem semanalmente as atividades no Diário Escolar Digital (DED). Sem levar em consideração que
a maior parte das escolas não dispõe de condições
mínimas, como acesso a internet e computadores
disponíveis, ameaçam com punições os/as trabalhadores/as que não conseguirem registrar os dados. Tal
exigência pressiona os educadores e as educadoras
para que preencham o DED utilizando recursos próprios e fora do horário de trabalho, prolonga a jornada e retira o tempo necessário para o efetivo trabalho
pedagógico de preparar as aulas. Mais uma vez, a categoria se depara com um discurso de eficiência falso
que piora as condições de trabalho.
O governo Zema pretende privatizar a educação.
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sito de entregar a gestão da educação pública aos
interesses de empresários. Com o projeto “Transforma Minas”, entregou a escolha dos diretores de Superintendências Regionais de Ensino (SRE’s) ao empresário Jorge Paulo Lemman, que deseja lucrar com a
educação pública pela terceirização dos serviços nas
escolas. Zema governa para empresários, como ele,
e despreza o serviço e os servidores públicos. Hoje,
60% dos/as trabalhadores/as da rede estadual de ensino são designados/as, contratados/as com vínculo
precário. Enquanto isso, milhares de pessoas aprovadas no concurso de 2018 esperam a nomeação. Além
disso, centenas de Auxiliares de Serviços da Educação
Básica reivindicam, há duas décadas, a realização de
concurso público em condições de darem a oportunidade para efetivação. Interessado em terceirizar o
serviço público, Zema se nega a retomar o calendário de nomeações e realizar novos concursos, mesmo
que isso não acarrete gastos a mais para o Estado.

a aposentadoria dos servidores públicos do Estado.
Zema quer privatizar o Estado de Minas Gerais,
acabar com os direitos dos servidores públicos
e com o serviço público por meio do Regime de
Recuperação Fiscal (RRF). A cada reivindicação
da categoria, a secretária de Estado de Educação,
Júlia Sant’Anna, os representantes do governo e
o governador respondem que tudo será possível
após a aprovação do RRF. Mas isto é uma MENTIRA. O Regime é um acordo no qual, em troca de
suspender por três anos o pagamento da dívida
do Estado com a União, Minas Gerais terá que privatizar empresas que geram receita para os cofres
públicos como a CEMIG, congelar o salário dos/
as trabalhadores/as, não realizar novos concursos
públicos e nem nomear, além fazer a Reforma da
Previdência no Estado.

Portanto, o Regime de Recuperação Fiscal não reZema quer acabar com a aposentadoria dos ser- solve nenhum dos problemas do povo mineiro, e
vidores públicos. O governador não esconde seu pior, dentro de três anos, teremos que voltar a paapoio à Reforma da Previdência. Desde a apresenta- gar a dívida com a União sem contar com fontes
ção da proposta de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, de receita para isso.
ele anunciou o apoio sem levar em consideração a Mas o governador prefere atacar os direitos da
rejeição da imensa maioria dos/as mineiros/as a este classe trabalhadora a privilégios das mineradoras
projeto. Quando foi levantada a possibilidade de re- que não pagam impostos e destroem o Estado.
tirar os/as professores/as da Reforma da Previdência Ou cobrar do governo Bolsonaro a dívida de R$
Zema foi contra. Isso demonstra o seu desejo de, as- 30 bilhões da União para com Minas Gerais. Essa
sim que aprovada a Reforma no Congresso, destruir é a escolha de Zema, um empresário que governa
para empresários. Nada de novo!

Sind-UTE/MG sempre na luta em defesa da educação

Diante de tantos ataques à educação pública e à Previdência Social, a classe trabalhadora, estudantes, movimento sociais e sindicais se mobilizaram para demonstrar, nas ruas, que não aceitam a retiradas de direitos.
Neste primeiro semestre, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG)
participou de três grandes mobilizações que movimentaram Minas Gerais e todo o país, levando centenas de
milhares de pessoas a reivindicarem seus direitos e a soberania popular nas decisões políticas.
2 - Boletim do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais

15 de maio - em defesa da educação pública e contra a Reforma da Previdência
O Sind-UTE/MG, na luta pela valorização da educação
pública de qualidade social, atendeu à convocação da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE) e, no dia 15/5/2019, participou da Greve Nacional
da Educação.
Motivada pelo corte de 30% no repasse de recursos às
universidades e aos institutos federais anunciadas pelo
Ministério da Educação, e também contra a Reforma da
Previdência do governo Bolsonaro, a Greve foi primeira
grande mobilização nacional. Em Belo Horizonte, sob
coordenação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e
demais centrais sindicais, mais de 200 mil manifestantes
ocuparam as ruas da capital, saindo em marcha da Praça
da Estação até à Praça Raul Soares.
Mas os protestos contra o governo federal também
se estenderam à gestão do governo de Minas. A
coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise Romano,
chamou a atenção para o enfrentamento necessário no
âmbito estadual. “Este 15 de maio foi uma demonstração
de que é possível intervir e transformar a realidade em
que vivemos. É preciso lembrar sempre que temos um
representante do Bolsonaro, o governador Romeu Zema,
que defende a Reforma da Previdência e a Reforma
Administrativa, que fecha escolas e demite professores e
professoras.”

história recente do Brasil. “Essa mobilização é, sem dúvida,
a maior em defesa da educação desde a redemocratização
do Brasil. Temos uma grande responsabilidade
organizativa, fazer lutas ainda maiores que essa e discutir
as questões concretas da vida das pessoas. É preciso
reconhecer o momento histórico deste dia 15 de maio e
falar da construção que está sendo feita, furando bolhas.”
Após o encerramento da marcha na Praça da Estação, foi
realizado um ato político em defesa das universidades e
debate sobre Reforma da Previdência no auditório do
Centro de Atividades Didáticas (CAD) 1 da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), momento em que
centenas de pessoas participaram. As atividades
foram organizadas pelo Sindicato dos Professores de
Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros
e Ouro Branco (Apubh), pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes) e pelo
Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG.

Em Minas Gerais, Zema reduziu drasticamente o alcance
da Escola de Tempo Integral, cortou 81 mil vagas e demitiu
mais de 9 mil trabalhadoras/es.
A deputada estadual e diretora do Sind-UTE/MG, Beatriz
Cerqueira, considerou o ato como um dos maiores da

30 de maio - Sind-UTE/MG levanta a bandeira da educação
No dia 30 de maio, o Sind-UTE/MG novamente voltou às
ruas. Os profissionais da educação púbica, mais uma vez,
disseram não à Reforma da Previdência e ao desmonte da
educação patrocinados pelos governos Bolsonaro e Zema.
Educadores/as, trabalhadores/as e estudantes ligados à
União Nacional dos Estudantes (UNE) e a tantos outros
movimentos estudantis, sociais, sindicais e populares
protagonizaram mais um momento histórico de luta. Um
verdadeiro tsunami da educação fez a galera pular e sair
do chão! Em Belo Horizonte, mais de 250 mil manifestantes
protestaram e, em coro, disseram: “sou estudante, não
abro mão da previdência e da educação!”
A coordenadora-geral, Denise Romano, reforçou que a
luta unificou estudantes, educadores e trabalhadores.
Segundo ela, o governador Romeu Zema tem promovido
cortes na educação básica, demissão de trabalhadores/
as e um verdadeiro desmonte dos serviços públicos
com seu projeto privatista. “É necessário demonstrar
nossa insatisfação a partir da luta que ocupa as ruas,
aqui em Minas e em todo país!”, ressaltou.
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A manifestação iniciou-se com uma caminhada na Praça
Afonso Arinos e foi encerrada na Praça da Estação.
Os atos dos dias 15 e 30 de junho também representaram
um levante para a Greve Geral da classe trabalhadora, que
aconteceu em 14 de junho de 2019.

14 de junho – Greve geral da classe trabalhadora
No dia 14/6/2019, o Sind-UTE/MG e diversas outras A convocação da Greve geral ocorreu, em 1º de
categorias atenderam ao chamado da Central Única maio, durante o ato do Dia Internacional de Luta dos
dos Trabalhadores e de outras centrais sindicais para Trabalhadores, em São Paulo (SP).
engrossarem a Greve geral.
A Greve geral significou o levante do povo brasileiro
Unindo forças contra a Reforma da Previdência na disputa pela soberania popular nas decisões da
do Bolsonaro e os ataques à educação, em Belo política nacional. O dia 14 de junho foi um marco
Horizonte, cerca de 300 mil manifestantes pararam a histórico de luta e de indignação em todo o país.
capital. O movimento partiu da Praça Afonso Arinos
rumo à Praça da Estação, onde foi realizado um ato
cultural de encerramento.
O secretário-geral da CUT/MG, Jairo nogueira,
destacou a participação expressiva de diversas
categorias, entre elas: educação, saúde, metroviários,
rodoviários, Cemig, Copasa, Correios, universidades
federais, metalúrgicos, parte do funcionalismo
público de BH e Contagem, estudantes, entre
outras. Em todo o país, 40 milhões trabalhadores/as
participaram das atividades.
A coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise
Romano, reafirmou a importância da luta contra a
Reforma da Previdência e os desmandos do governo
estadual. “Estamos dizendo não a essa reforma e ao
desmonte da educação pública. Foi um dia em que
paramos a produção contra a política de privatização
das estatais do governador Romeu Zema, que anuncia
cortes na educação, retirada de direitos, aumento da
contribuição previdenciária por meio do projeto de
Recuperação Fiscal. É a liquidação total do estado!
Por isso, esse enfrentamento é muito importante.”
“Aqui não! Você não vai vender o nosso estado e
entregar nosso patrimônio.” Em coro com os milhares
de manifestantes, a deputada estadual e diretora do
Sind-UTE/MG, Beatriz Cerqueira, enviou um recado
ao governador. “Respeite as nossas universidades
estaduais, LGBT’s, quilombolas, mulheres e indígenas.
Romeu Zema, você não nos representa com sua
política privatista. Tire as mãos da Copasa, da Gasmig
e da Cemig! Não vamos aceitar a adesão ao Regime
de Recuperação Fiscal (RRF) que é uma afronta à
nossa soberania, ao povo mineiro”, protestou.
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Neste primeiro semestre de 2019, o Sind-UTE/MG participou
de reuniões com o governo do Estado
Acompanhe aqui uma síntese do que foi pautado
5/2/2019 - Reunião com o presidente interino do Ipsemg,
Marcos Vínicius Marques de Souza
Com base em informações sobre a precarização do
atendimento dos/as trabalhadores/as iniciada com o “choque
de gestão”, a ameaça de retomada desta política pelo atual
governo, e a dívida do Tesouro Estadual com o Instituto de
Previdência do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), o Sindicato
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE/MG) solicitou uma reunião com a direção do instituto.
A reunião aconteceu com o presidente interino do Ipsemg,
Marcos Vínicius Marques de Souza, em 5/2/2019. Durante
o encontro, foram feitos questionamentos a respeito das
dificuldades enfrentadas pelos/as trabalhadores/as em
educação, que necessitam de assistência médica, além
de questionamentos sobre as propostas de gestão e
financiamento do governo Zema para o Instituto.
Mesmo diante da aprovação da Emenda, de autoria da
deputada Beatriz Cerqueira, ao Projeto de Lei (PL) 06/19, que
garantiu a autonomia financeira e orçamentária do Instituto, o

governou sinalizou à época que:
• Não havia intuito de privatizar o Instituto.
• A prioridade seria colocar em dia os pagamentos com os
credenciados.
• Informou que para resolução dos problemas financeiros, o
Ipsemg está identificando o que lhe é devido pelo Tesouro
e está cobrando os repasses.
• Disse que a média de atraso com os credenciados é de 7
meses.
• Informou que já existe um pedido de concurso público
especialmente para médicos no Ipsemg;.
• Estimou que a dívida atual do Ipsemg para com seus
credenciados está em torno de R$170 milhões.

10/4 e 23/5/2019 - Reunião com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy
Durante reunião com a direção do Sind-UTE/MG, na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, nos dias 10/04 e 23/5/2019,
o governo Zema disse “Não” a toda pauta financeira da
educação e atrelou o seu atendimento à venda do patrimônio
público do Estado (Copasa, Cemig, MGS e Prodemge), bem
como a adesão de Minas Gerais ao projeto de Recuperação
Fiscal do governo federal.
Essas foram as considerações do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), Otto Levy. A segunda reunião,
dia 23 de maio, contou com a presença da coordenadorageral, Denise Romano, das diretoras estaduais, Feliciana
Saldanha, Marilda Abreu, Joeliza Vieira e técnicos do Dieese e
do departamento jurídico do Sindicato.
O Sind-UTE/MG levou para a mesa de negociação diversos
assuntos de interesse da categoria, entre eles, a cobrança da
integralização do pagamento do 13º salário, que o governo
parcelou em 11 prestações, o pagamento dos salários no 5º
dia útil do mês, o cumprimento da Lei estadual 21.710 e a Lei

do Piso, de acordo
com a Emenda
Co n s t i t u c i o n a l
Estadual do Piso, nº
97/2018, retorno
do atendimento
digno do Ipsemg
em todo o estado, o pagamento do Adicional de Valorização
da Educação Básica (Adveb), incorporação do abono e o
cronograma de posse para os aprovados em concurso público.
Foi requerida atenção do Governo para o problema dos
trabalhadores adoecidos da LC 100/07, informando que a
central de perícias médicas está prorrogando as licenças até a
data de 31/12/2019 ao invés de realizar a perícia para fins de
aposentadoria por invalidez. Apesar da ausência da secretária
de Estado da Educação, o Sindicato solicitou a suspensão da
Circular 07/2019, que trata do corte de ponto relativo ao dia
22 de março.

31/5/2019 – Reunião com o Secretário-Adjunto de Estado
de Educação, Edelves Rosa Luna
Em nova reunião de negociação com o governo em 31/5/2019,
dessa vez com o Secretário-Adjunto de Estado de Educação,
Edelves Rosa Luna, a direção do Sind-UTE/MG voltou a solicitar
a suspensão da Circular 04/2019, que contém orientações
sobre a reposição, sob pena de corte de ponto, dos/as
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trabalhadores/as que aderiram à convocação do Sindicato e
paralisaram suas atividades na rede estadual de ensino.
“Não é razoável, num contexto difícil e de tantas perdas para a
educação, e sem a negociação da pauta de reivindicações que

o governo adote essa postura de orientar o corte do ponto”,
afirmou a coordenadora-geral do Sindicato, Denise Romano.
Historicamente, os/as trabalhadores/as em educação nunca
se negaram a fazer a reposição conforme o calendário
estabelecido, aprovado em assembleia da categoria e
negociado com o governo. “Sempre pautamos a reposição
após a negociação da pauta de reivindicações, num processo
construído coletivamente”, afirmou Romano.
Outro ponto tratado pelo Sindicato foi sobre a reposição do
calendário de greves dos profissionais das Superintendências
Regionais de Ensino (SRE’s) e do Órgão Central de 2015 a 2018.

A direção do Sindicato
contextualizou
os
vários cenários de
perdas por que passam
os/as trabalhadores/
as em educação com
esse governo. Relatou
desde os cortes de
recursos na educação, passando pela redução de 80% do
programa da Escola de Tempo Integral, a não contratação de
aproximadamente 9 mil trabalhadores/as, fusão de turmas,
fechamento de escolas, falta de atendimento digno pelo
Ipsemg, demissão de profissionais da MGS que prestam
serviços nas SRE’s.

18/6/2019 – Nova reunião na Cidade Administrativa com representantes do governo
O Sind-UTE/MG, novamente, levou para a mesa de negociação
com o Secretário-Adjunto de Estado da Educação, Edelves Rosa
Luna, a pauta de reivindicações da categoria. Representaram o
Sindicato a coordenadora-geral, Denise Romano, as diretoras
estaduais, Feliciana Saldanha, Marilda Araújo e Joeliza Vieira.
Nesta reunião,18/6/2019, foi pautada a cobrança da
incorporação do abono referente à Lei 21.710/2015 e a não
aplicação dos recursos da Quota Salário-Educação (QESE) para
pagamento de pessoal. Para estas questões o governo não
deu retorno.
Em relação ao pagamento do Adicional de Valorização da
Educação Básica (ADVEB), o governo informou que ainda não
concluiu os estudos financeiros para pagamento, que também
está atrelado as condicionantes financeiras por meio do projeto
de Recuperação Fiscal e a privatização das estatais.
Mais uma vez, o Sindicato se posicionou contrário às exigências
e orientações enviadas às escolas sobre a reposição dos dias de
paralisação realizados em 2019. Mesmo com a apresentação de
todos os argumentos, a intransigência do governo permaneceu,
ordenando o corte de ponto das paralisações de 2019 e,
também, das paralisações de 2018 para os trabalhadores/as que

se afastaram preliminarmente à aposentadoria e em gozo de
férias-prêmio.
O Sindicato apresentou ao governo balanço que realizou em
consulta à categoria dos casos de pendências com perícias
médicas. Voltou a cobrar o cronograma de nomeações. O
governo informou que está sendo preparado um lote de mil
nomeações, entre especialistas e professores, dos editais de
2014 e 2017
Quanto à Educação de Tempo Integral, o Sind-UTE/MG
cobrou a relação de escolas e o cronograma de retomada
do atendimento, conforme compromisso assumwido com a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
O Sindicato afirma que as negociações não têm avançado, mas,
continuará na defesa intransigente da pauta de reivindicações.

Informe Jurídico Nº 01/2019 sobre ação judicial concurso público 2014
Os editais do concurso para a Secretaria de Estado da
Educação publicados em 2014 já tiveram o prazo de validade
prorrogado por mais 2 (dois) anos. Dessa forma, os editais nº
02/14, 03/14 e 05/14 seguem em vigor até o dia 25/09/19 e,
o edital nº 04/14, encontra-se com prazo final em 29/10/19.
Diante do enorme número de cargos vagos na rede estadual
de ensino e, considerando que ainda há diversos candidatos
com aprovação prévia em concurso público aguardando
as respectivas nomeações, o departamento Jurídico do
Sind-UTE/MG ajuizará ações judiciais para os candidatos
aprovados nos editais de 2014, objetivando respectivamente
a nomeação e a posse dos mesmos.
Confira o documento completo no site do Sind-UTE/MG.
Acesse: http://sindutemg.org.br/noticias/
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INFORME JURÍDICO Nº 01/2019
24 de junho 2019.
AÇÃO JUDICIAL PARA NOMEAÇÃO DOS
CANDIDATOS APROVADOS NOS
CONCURSOS PÚBLICOS DA SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DO ANO DE 2014.
•
Edital SEPLAG/SEE nº 02/2014 (Profess
or da Educação Básica para Conservatório
de
Música)
•
Edital SEPLAG/SEE nº 03/2014 (Profess
or da Educação Básica de Ensino Religios
o)
•
Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014 (Assiste
nte Técnico da Educação Básica, Especia
lista
da Educação Básica e Professor da Educaçã
o Básica para ensino Regular)
•
Edital SEPLAG/SEE nº 05/2014 (Especia
lista da Educação Básica e Professor
da
Educação Básica para ensino especial)

PÚBLICO ALVO: Candidatos aprovados
e ainda não nomeados nos editais
destacados acima, filiados ao Sind-UTE/MG
ou que se filiem;
Os editais do concurso para a Secret
aria de Estado da Educação
publicados em 2014 já tiveram o prazo
de validade prorrogado por mais 2
(dois) anos. Dessa forma, os editais nº 02/14,
03/14 e 05/14 seguem em vigor
até o dia 25.09.19 e, o edital nº 04/14,
se

Direção Estadual do Sind-UTE/MG (Eleita para a Gestão 2019 a 2022)

Denise de Paula Romano

Enuzia das Graças Rodrigues

Professora
Betim

Professora
Corinto

Maria da Conceição Monteiro
Professora
Coronel Fabriciano

Diliana Márcia de Barros
Professora
Belo Horizonte

Rusa Maria Ferreira
Especialista da Educação
Águas Formosas/Bertópolis

Paulo Gustavo Grossi
Professor
Viçosa

Rita de Cássia Moreira
Professora
Leopoldina

Paulo Henrique S. Fonseca
Professor
Contagem

Umbelina da Conceição
Professora
Belo Horizonte

Celio Moreira
Professor
Montes Claros

Daniela Gonçalves
Professora
São Joaquim de Bicas

Maria Nazaré dos Santos (Fufa)
Professora
São João del-Rei

Joeliza Vieira
SRE
Araçuai

Abdon Guimarães (Bidu)
Analista Educacional
Varginha

Adriano José
Professor
Belo Horizonte

Ana Lucia Moreira
Professora aposentada
Belo Horizonte

Elaine Cristina Ribeiro
Professora
Uberlândia

Aux. de Serviços da Educação
Básica (ASB)
Belo Horizonte

Maria Coeli

Maria Helena Gabriel

Gilvanita Alves Serpa

Vauvenargues Lopes
Diretor de Escola
Perdões

Celina Alves Areas
Professora
Belo Horizonte

Zailde Figueiredo
Professora aposentada
Teófilo Otoni

Idalina Franco
Professora
Belo Horizonte

Professora
Uberaba

Maria Mirtes de Paula

Professor
Belo Horizonte

Jonas Willian P. da Costa

Maria Raimunda Cardozo

Professora
Belo Horizonte

Geraldo Miguel

Professora
Medina

Fábio Garrido
Professor
Ouro Preto

Professor
Araguari

Gina Mara Pereira

Diego Horta Bicalho
Professor
Belo Horizonte

Aurívio Lúcio Braga

Professora
Juiz de Fora

Professora
Porteirinha

Marilda de Abreu Araújo

Professor
Contagem e Betim

Diney Lenon de Paulo

João Carlos Alves Areias

Mucio Alberto C. Alves

Flávia Lúcia Saturnino

Israel Leocadio da Cunha

Professor
Ibirité

Jeswesley Mendes

Maria de Fátima Gomes

Ricardo Gonçalves Barreto
Professor
Patos de Minas

Wesley Soares (Lelei)
Professor
Capinópolis/MG
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Professor
Diamantina

Luiz Fernando de S. Oliveira

Charles Magdey Alves

Professor
Salinas

Cláudio Roberto Goes

Assistente Técnica da SRE
Juiz de Fora

Renan de Carvalho

Professor
Uberlândia

Professora
Ipatinga

Professor
Caxambu

Cristina Maria da Rocha

Rafael Toledo

Neivaldo de Lima Virgilio

Feliciana Saldanha

Cássio Diniz

José Luiz Rodrigues

Professora
Divinópolis

Professor
Belo Horizonte

Professora
Betim

José Antônio de P. Marcos

Professora
Unaí

Professor
Governador Valadares

Beatriz Cerqueira

Professora
Sete Legoas

ATB
Januária

Professora
Ubá

Manoel Rosalvo
Diretor apostilado
Nanuque

Professor
Jaíba

Professor
Turmalina

Sedese

Sandra Lúcia Bittencourt
Professora
Muriaé

Maysa Salgado de Faria
Professora
Caratinga

Maria Antônia Mourão
Professora
Passos

Professor
Betim

Diretor de escola
Poços de Caldas

Maria Celeste de Miranda
Professora
Brumadinho

Aureo Miguel
Professor
São João Del Rei

Vanderleia de Freitas
Professora
Itabira

Maria Aparecida Ribeiro
Professora
São Domingos da Prata

José Antônio Vieira (Zezinho)
Professor
Itaobim

Patrícia Pereira
Professora
Contagem

Sidnei Marques

Diretor apostilado e professor
Ituiutaba

Raul Marcos Pereira
Professor
Uberlândia

Expediente: Sind-UTE/MG
Rua Ipiranga, nº 80 - Floresta - BH - MG
Fone: (31) 3481-2020 - Fax: (31) 3481-2449
Diagramação: Studium Eficaz - Fotos: Lidyane Ponciano, Isis Medeiros e Guto Lima
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