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Trabalhadores da educação paralisam atividades em Juiz de Fora 

Sindicato estima 70% de adesão - total ou parcial - nas instituições. G1 entrou em 

contato com Secretaria Estadual de Educação. 

Por G1 Zona da Mata 

 

Trabalhadores estaduais de educação em Juiz de Fora estão paralisados em 
Juiz de Fora nesta quinta-feira (12). O G1 entrou em contato com a Secretaria 
Estadual de Educação (SEE) e aguarda retorno. 
Segundo a coordenadora da subsede do Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), Victoria Mello, a adesão - total e parcial 
- nas instituições é estimada em 70%. As atividades serão retomadas na sexta-
feira (13). 
A Secretaria de Estado de Educação (SEE) informou que esta quinta é dia letivo 
no calendário da Rede Estadual e que acompanha, ao longo do dia, a adesão 
das unidades escolares. O balanço será possível no fim da tarde. 
Ela explicou que entrou na pauta de reivindicações da categoria a decisão do 
Governo de realizar fusão de turmas na rede estadual de ensino. 
"Isso ocorreu em mais de 200 escolas em Minas, em Juiz de Fora e cidades 
vizinhas na Zona da Mata. Nestas instituições, houve pelo menos um 
trabalhador demitido, ou seja, está causando desemprego. A medida 
sobrecarrega o professor com salas de aulas superlotadas e compromete a 
qualidade da educação oferecida", explicou Victoria Mello. 
Outros pontos que são questionados são o pagamento parcelado do salário e o 
atraso do 13º, além do Estado não ter implantado o piso nacional salarial para 
os professores. 
De acordo com a coordenadora, representantes da categoria viajaram para Belo 
Horizonte para participar de uma assembleia nesta tarde. Após as deliberações 
estaduais, será avaliada a marcação de alguma atividade na cidade. 
A subsede do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE) representa cerca de cinco mil professores, funcionários do 
administrativo, da secretaria, cantina e limpeza em 20 cidades da Zona da 
Mata. 
Secretaria fala sobre união de turmas 

Sobre o questionamento relativos às fusão das turmas, a Secretaria de Estado 
de Educação enviou a seguinte resposta ao G1: 
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"Sobre os questionamentos relativos às turmas, a SEE esclarece que, desde o 
início do ano, a partir de um diagnóstico da rede, uma série de medidas estão 
sendo adotadas para melhorias do atendimento e distribuição dos alunos nas 
salas de aula da rede estadual de ensino. Todas essas ações têm como foco a 
aprendizagem dos alunos e estão em consonância com a legislação estadual 
vigente que dispõe sobre o quantitativo de estudantes em sala de aula em cada 
etapa da educação básica". 
 


