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SIND-UTE DENUNCIA A FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

A direção estadual ressalta que o governador Romeu Zema promove um desemprego estrutural 
na categoria 

 

Coordenadora-geral do Sind-UTE, Denise Romano 

  

Maria das Graças Salvador 

A coordenação-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-
UTE/MG) chama atenção de todos à falta de políticas públicas do governo Zema para a educação. 
A direção estadual ressalta que o governador Romeu Zema, por meio da Secretaria de Estado de 
Educação (SEE/MG), promove um desemprego estrutural na categoria e tem precarizado a 
educação pública com o fechamento de turmas, municipalização de escolas e com o Plano de 
Atendimento para 2020. 

Segundo a coordenadora-geral do Sind-UTE, Denise Romano, o governo mineiro está 
desmantelando a Educação. “Quero alertar a nossa categoria de que o governo Zema tem 
promovido um projeto de desmonte da escola pública, com um projeto de desemprego estrutural 
para 2020, através do Plano de Atendimento, que reduziu drasticamente o número de turmas 
bem como os postos de trabalho da nossa categoria. Além disso, o processo de matrículas pela 
internet também vai trazer um enorme prejuízo para a sociedade e para a nossa categoria. É 
muito importante que nós estejamos alerta em relações o governo do estado de Minas Gerais. O 
Governo Romeu Zema não tem política para educação e não tem proposta de pagamento do 
nosso piso em cumprimento à legislação mineira. Em um ano de governo, a Educação perdeu com 
esse governo, perdemos emprego, postos de trabalho, perdemos sossego e saúde. E agora, no 
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final do ano, nós estamos correndo o risco de não saber como será o início do ano de 2020”, 
denuncia a coordenadora. 

Romano afirma que o processo de matrícula proposto pelo governo dificulta o acesso à escola “e 
só tem um único objetivo, que é diminuir o número de turmas e o número de alunos que a escola 
pública atende em Minas Gerais”, avalia. 

 Sem solução – Segundo a coordenação, após quase um ano da gestão Zema, nenhum problema 
da educação foi resolvido. “Os 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”, coloca, lembrando que que a  direção 
estadual do 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. 

Porém, destaca que a resposta tem sido a mesma conhecida nos governos tucanos: cortes nos 
direitos dos trabalhadores e nos investimentos em educação. Ainda segundo o Sind-UTE, usando 
como justificativa a crise do Estado, o governo estadual fechou 81 mil 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 Zema aprofunda a crise ao gerar desemprego em mais de 9 
mil educadores e centenas de vigias. 

“É importante que juntamente com o sindicato, a nossa categoria denuncie o fechamento de 
turmas, a municipalização das escolas e o plano de atendimento que vai jogar a nossa categoria 
num desemprego estrutural no ano de 2020. Nós não teremos postos de trabalho para os 
profissionais da Educação que são designados, por que o governo Zema está encarregando de 
diminuir o tamanho da escola estadual, de diminuir a oferta nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Alterou a grade curricular do ensino médio e reduziu as aulas de Filosofia e 
Sociologia para economizar nas costas do trabalhador em Educação, para economizar nas costas 
da população deste Estado. Este governo quer destruir a educação, quer transformar a educação 
em mercadoria, quer desmontar a escola pública em Minas Gerais. É muito importante que nós 
estejamos alertas na denúncia e exigir o direito à educação, exigir a oferta de matrícula, exigir a 
alteração desse processo de matrículas pela internet e pressionar para que o governo abra as 
turmas que forem necessárias para o ano de 2020”, observa. 

“Sigamos na luta pelo pagamento do Piso Salarial Profissional, pelo direito à educação e contra a 
tentativa de privatização do ensino público”, conclama a coordenadora-geral do Sind-UTE/MG. 

  

 


