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MANIFESTANTES FAZEM PROTESTO NA PORTA DE HOTEL PARA RECEBER ROMEU ZEMA 

 

Manifestantes fizeram um protesto na porta de um hotel na Avenida Getúlio Vargas, na noite 
dessa quarta-feira (13), onde está hospedado o governador Romeu Zema (Novo). O ato reuniu 
integrantes dos sindicados ligados à educação, Sind-UTE/MG, do Sind-Saúde/MG e do SindÁgua, 
da COPASA. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar (PM) e ocorreu de forma 
pacífica. 

De acordo com Ricardo Gonçalves Barreto, coordenador geral da subsede do Sind-UTE em Patos 
de Minas, o sindicato pede que o pagamento do 13º salário seja debitado em parcela única ainda 
este ano. Atualmente tramita na Assembleia Legislativa, um projeto que prevê recursos do nióbio 
para o pagamento do 13º ao funcionalismo. Entretanto, Romeu Zema já deu indícios de que o 
Estado não pagará o 13º em dezembro. 

Os manifestantes também pedem revisão no piso salarial: segundo eles o salário dos 
profissionais está defasado em cerca de R$500,00 para cada cargo ocupado. Para Ricardo, outro 
ponto que vem causando desgaste com os profissionais da educação é a fusão de turmas 
escolares em todo o Estado. 

Em Presidente Olegário, por exemplo, o fechamento da Escola Estadual Tonico Batista, criada há 
54 anos, com cerca de 100 alunos e 27 servidores, foi anunciado pelo Governo de Minas Gerais 
no final do mês de outubro e provocou manifestação das famílias afetadas pela decisão. 
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A escola de tempo integral, atende comunidades carentes e é bastante importante para a 
população. Além de ser a única autorizada a realizar provas para menores infratores, também 
atende alunos da APAE. 

Entre os compromissos do Governador da cidade, está a apresentação dos pré-candidatos a 
vereador pelo partido Novo em Patos de Minas. Romeu Zema chegou em Patos de Minas no 
início da noite. 

 


