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SERVIDORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARALISAM ATIVIDADES EM UBERLÂNDIA 

Manifestação acontece nesta quarta-feira (6); atos públicos e suspensão das atividades em 
algumas escolas fazem parte das ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.E. Presidente Tancredo Neves não está paralisada na manhã de hoje (6) | Foto: Nilson Braz 

Servidores de Uberlândia aderiram, nesta quarta-feira (6), à Paralisação Estadual da Educação em 
Minas Gerais. Alguns atos públicos, além da suspensão parcial e integral das atividades em 
algumas escolas estaduais, estão previstos para ocorrer durante a mobilização. A paralisação na 
cidade está sendo organizada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE).  

 
De acordo com o presidente do Sind-UTE, Guilherme Faria, a manifestação tem como objetivo 
reivindicar o pagamento do piso salarial profissional, os atrasos nos salários e no 13º salário, pela 
continuidade de todas as séries iniciais na rede estadual e pelo direito da comunidade escolar 
eleger seus diretores. 

 
“Os salários, que ficaram acordados em serem pagos em três vezes, não estão sendo depositados 
nas datas certas. Além disso, há uma perspectiva de que o 13º salário de 2019 seja pago em mais 
de três meses, sendo que a última parcela de 2018 foi paga em outubro deste ano”, informou o 
sindicalista.  
 
Faria explicou ainda que o projeto de transferência de turmas do 1º ao 5º da rede estadual para a 
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municipal está aumentando o desemprego dos profissionais da área, representando grande perda 
para a classe. “Hoje o município já tem dificuldade para atender os alunos da própria rede e não 
existe um plano para conseguir atender os estudantes da rede estadual futuramente e isso 
causará um desfalque na Educação”, completou o presidente. 

As ações de manifesto começaram ainda na noite desta terça-feira (5) com uma caravana para a 
cidade de Belo Horizonte. Os representantes da categoria participam de uma audiência pública, 
nesta manhã (6), com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para pontuar as mudanças 
que estão acontecendo e também para propor um encontro com o governador de Minas, Romeu 
Zema, para debater os impasses.  

Em Uberlândia, a primeira atividade também ocorre na manhã desta quarta, na Câmara Municipal. 
Está previsto um ato de protesto para apresentação das reivindicações da categoria aos 
vereadores da cidade. A partir das 14h, um ato cultural e panfletagem será realizado em frente à 
Superintendência Regional de Ensino (SRE) localizada na rua Coronel Severiano, nº 351, bairro 
Tabajaras. 
 
O Diário entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação para um posicionamento 
sobre o assunto e aguarda resposta. 

Veja a lista parcial de escolas paralisadas: 

 E.E. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende 
 E.E. Teotônio Vilela 
 E.E. Messias Pedreiro 
 E.E. Professor José Ignácio de Sousa 
 E.E. do Parque São Jorge (turno da manhã) 
 E.E. Bom Jesus 
 E.E. Professor Leônidas De Castro Serra  
 E.E. Ignácio Paes Leme (turnos da manhã e da tarde) 
 E.E. Professora Katy Belém  
 E.E.Maria Conceição Barbosa de Sousa (turno da manhã) 
 E.E. Ederlindo Lannes Bernardes 
 E.E. Enéias Vasconcelos (turnos da manhã e da tarde) 
 E.E. Mário Porto (turnos da manhã e da tarde) 

Escolas paralisadas em outras cidades: 

 E.E.Governador Juscelino - Capinópolis 
 E.E. Paes de Almeida - Araguari 
 E.E. Professor Antônio Marques - Araguari 
 E.E. Madre Maria Blandina -  Araguari  
 E.E. Dona Eleonora Pieruccetti - Araguari 

 E.E. José Carneiro da Cunha - Araguari (turnos da manhã e da noite) 

 


