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Servidores da Educação em Uberlândia paralisam atividades e fazem 

ato junto a entidades contra cortes do governo 
 

Os manifestantes também protestaram contra o programa Future-se. Diversos grupos 

se reuniram na Praça Tubal Vilela e, em seguida, caminharam pelas ruas da cidade. 
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O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-
UTE), juntamente com o Sindicato do Servidores Técnico-Administrativos da 
Universidade Federal de Uberlândia (Sintet-UFU), a Associação dos Docentes 
da Universidade Federal de Uberlândia (Adufu-SS), Diretório Central dos 
Estudantes da UFU, o Sindicato dos Eletricitários de Minas (Sindieletro-MG) e a 
Frente regional contra a reforma da Previdência organizaram para a tarde desta 
terça-feira (13), um ato chamado de "Tsnunami da Educação". 
Os manifestantes marcaram a concentração para às 15h na Praça Tubal Vilela, 
no Centro de Uberlândia. Pela manhã, alguns profissionais da área de 
educação e estudantes realizaram uma paralisação na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e escolas estaduais. 
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UBERLÂNDIA, 15h15: - grupo de manifestantes começa a se organizar na Praça Tubal 

Vilela — Foto: Paulo Borges/G1 

Manifestação 
Segundo Gizelda Costa da Silva, diretora da Adufu, o objetivo da paralisação e 
do ato desta terça-feira foi protestar contra os cortes realizados na Educação e 
contra o programa Future-se, que estava na pauta do governo nesta terça-feira. 
"Estas propostas atacam a instituição pública, gratuita e de qualidade. O Future-
se é um processo de privatização das universidades. É um risco que corremos. 
Precisamos lutar para termos a autonomia de pesquisa, acadêmica e de gestão. 
Este ato é para mostrarmos para a população o que o ensino e a educação de 
modo geral estão passando, em particular a UFU", explicou. 



 

UBERLÂNDIA, 15h18: início da concentração na Praça Tubal Vilela — Foto: Paulo 

Borges/G1 

Ainda conforme Gizelda Costa, sobre o programa Future-se, está pautada para 
o próximo dia 27 de agosto uma audiência pública, quando vários 
representantes da educação vão discutir o projeto. "A universidade como 
conhecemos hoje corre risco. E é nefasto. Pretendemos fazer uma assembleia 
universitária para debater e enfrentar o programa, que é algo que não dá pra 
explicar, em poucas palavras não prevê melhoria, mas a destruição da 
universidade como conhecemos hoje", concluiu. 
O coordenador do Sind-UTE, Guilherme de Faria Graciano, reforçou que a 
intenção do ato desta terça-feira foi mostrar o descontentamento de todas as 
esferas da Educação, municipal, estadual e federal, que também protestou 
contra a a Reforma da Previdência. 



 

UBERLÂNDIA, 15h51: intervenção artística durante ato na Praça Tubal Vilela — Foto: 

Paulo Borges/G1 

Juliana Bom-tempo, professora de dança da UFU, comentou sobre a 
intervenção artística que levou roupas sujas para a praça da cidade para serem 
lavadas. 
"Estamos pensando em quanto a gente trabalha e não é reconhecido por isso. Então 

estamos lavando a roupa suja, no chão sujo da praça, com a água suja. Estamos aqui 

porque tem toda uma difamação social em relação à nossa profissão. Somos nós que 

formamos as pessoas que vão trabalhar no mercado e vão instruir os filhos nesta 

sociedade e estamos sendo desmerecidos, estamos sofrendo", desabafou. 
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Servidores da Educação em Uberlândia param atividades e fazem ato contra cortes do 

governo 

Ainda de acordo com ela, as roupas estendidas no varão e pingando 
representam o sofrimento. "As águas caindo refletem as lágrimas, a nossa dor, 
o nosso suor. Tudo que estamos passando por produzir conhecimento e não 
somos valorizados. Acho que conhecemos um país pelo jeito que ele trata os 
professores", opinou. 
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Manifestantes lavam roupa suja em praça de Uberlândia contra cortes na Educação 

 

UBERLÂNDIA, 16h26: músicas da banda Legião Urbana são tocadas para os presentes 

— Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 16h30: além de estudantes, servidores e sindicalistas, representantes do 

MST chegaram ao local — Foto: Paulo Borges/G1 

Laura Matos, representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFU, 
disse em entrevista ao G1 que a pauta dos estudantes foi o corte de verbas e 
ao programa do governo federal. 
"Os cortes vão afetar o Hospital de Clínicas e tudo que a universidade oferece 
para a cidade e região. E nós somos contra o Future-se porque ele fala sobre a 
privatização da universidade e sobre privatizar os cursos", comentou. 



 

UBERABA, 16h50: estudantes durante manifestação na Praça Tubal Vilela — Foto: 

Paulo Borges/G1 

 

UBERLÂNDIA, 16h46: músicas e discursos ocorrem durante manifestação — Foto: 

Paulo Borges/G1 



Caminhada 

 

UBERLÂNDIA, 17h10: após o fim dos discursos os manifestantes seguiram em 

caminhada pelas ruas do Centro — Foto: Paulo Borges/G1 
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UBERLÂNDIA, 17h15: após o fim dos discursos os manifestantes seguiram em 

caminhada pelas ruas do Centro 

 

UBERLÂNDIA, 17h29: em caminhada pela Avenida Afonso Pena — Foto: Paulo 

Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 17h38: estudantes param em frente à praça do antigo Fórum — Foto: 

Paulo Borges/G1 
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UBERLÂNDIA, 17h39: estudantes param em frente à praça do antigo Fórum 

 

UBERLÂNDIA, 17H40: manifestantes contornando o prédio da região onde fica o 

antigo Fórum da cidade, próximo ao Terminal Central — Foto: Paulo Borges/G1 



Durante a caminhada, o trânsito chegou a ficar dez minutos interditado próximo 
ao Terminal Central. Pouco depois, uma via foi liberada para os ônibus 
passarem, mas o acesso à Avenida Américo Salvador Tangari seguiu fechado. 

 

UBERLÂNDIA, 17h50: acesso para a Avenida Américo Salvador Tangari próximo ao 

Terminal Central foi interditado — Foto: Paulo Borges/G1 

O tráfego foi liberado por volta das 18h, quando os manifestantes seguiram pela 
Avenida Floriano Peixoto. 



 

UBERLÂNDIA, 18h03: manifestantes retornam em caminhada pela Avenida Floriano 

Peixoto — Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 18h11: caminhada segue pela Avenida Floriano Peixoto, esquina com a 

Rua Tenente Virmondes — Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 18h16: grupo chega à Praça Tubal Vilela, pela Avenida Floriano 

Peixoto, e começa a dispersar — Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 18h18: após caminhada, os manifestantes chegaram à Praça Tubal 

Vilela e novos discursos foram feitos — Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 18h21: ato começa a ser encerrado às 18h20 com a presença da PM 

controlando o trânsito — Foto: Paulo Borges/G1 



 

UBERLÂNDIA, 18h24: tráfego é liberado e a manifestação encerrada — Foto: Paulo 

Borges/G1 
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Profissionais da educação e alunos paralisação atividades em Uberlândia 

Alguns profissionais da área de educação e estudantes realizaram na manhã 
desta terça-feira (13), uma paralisação das atividades na Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e escolas estaduais. 
A assessoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal de 
Uberlândia (Adufu) informou ao G1 que em uma assembleia feita no início do 
mês ficou decidido que os sindicatos dos professores, técnicos e o diretório dos 
estudantes iriam aderir à paralisação. Mas não foi informada a quantidade de 
cursos que não tiveram aula. 
A reportagem procurou a assessoria de comunicação da UFU, que informou 
que respeita o direito de manifestação sindical e também o direito à autonomia 
individual dos professores de não aderirem e permanecerem em aulas. 
Esclareceu, ainda, que não foi verificada paralisação geral e, segundo o reitor, a 
maioria dos professores não aderiu e a situação de aula foi normal durante a 
manhã. 
Quanto às escolas estaduais, o presidente do Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) em Uberlândia, 
Guilherme de Faria Graciano, disse que em uma assembleia feita nesta 
segunda-feira (12), escolas definiram sobre a adesão ou não à paralisação. 
De acordo com ele, durante a manhã, pelo menos 20 escolas aderiram 
totalmente ou parcialmente ao movimento em apoio às universidades. 
Ao G1, a Secretaria Estadual de Educação informou que até o meio da tarde 
mais de 91% das escolas estaduais tiveram funcionamento normal ou parcial 
nesta terça-feira (13), em razão do movimento nacional de mobilização 
convocado pelo sindicato da categoria. Ainda conforme a nota, a taxa de 
resposta para o levantamento da Secretaria de Estado de Educação foi de 
83,8%, de um total de 3.620 unidades escolares do Estado. 

 


