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Com escolas estaduais em greve parcial, manifestação com alunos e professores é realizada no Calçadão de 
Ituiutaba 

 

 

 

Na manhã desta quinta-feira, 5, uma manifestação com alunos e professores da rede estadual de ensino foi 
realizada no Calçadão, situado no Centro de Ituiutaba, com intuito de fornecer apoio para uma grande 
mobilização realizada em simultâneo em Belo Horizonte que envolve trabalhadores da Educação de toda 
rede estadual de Minas Gerais. 

José Rafael, coordenador do Sind-UTE de Ituiutaba, explicou durante entrevista que o governador Romeu 
Zema convocou a diretoria do sindicato em nível estadual para negociar sobre a situação que perdura desde 
o ano de 2016. “O piso salarial não está sendo cumprido e, por isso, reivindicamos o que está na lei. Além 
disso, buscamos que os pagamentos sejam feitos até o quinto dia útil, o que também não acontece”, disse. 

Alguns profissionais da educação de Ituiutaba viajaram para Belo Horizonte para acompanharem de perto a 
situação na capital. “Há quinze dias conseguimos uma vitória importante na Assembléia Legislativa, por força 
de uma emenda, com aprovação da inclusão de todas categorias de servidores do estado de Minas Gerais. 
Assim, aguardamos que o governo não faça veto à emenda e conceda o ajuste salarial também aos 
professores”, falou. 

Outro ponto abordado por José Rafael foi a regularização do sistema de matrículas. “Os alunos estão sendo 
espalhados pela cidade, sem o direito de escolher a escola que ele quer estudar. O sistema de matrícula 
online do governo tende a sucatear a escola, ou seja, retirar os profissionais e gerar desemprego nas 
secretarias”, comentou. 

Conforme o Sind-UTE, a greve foi deflagrada no dia 11 de fevereiro com percentual de quase 70% de adesão 
de professores e paralisações totais e parciais nas escolas estaduais em Ituiutaba. 

O coordenador do sindicato disse ainda que outra pauta da reivindicação é a não municipalização das 
escolas. “O governo quer transferir os gastos para os municípios, que estão sufocados e não possuem 
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dinheiro para manter as atividades, o que seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento da 
educação em Minas Gerais”, lamentou. 

Na ação no Calçadão foram realizadas apresentações artísticas. No período vespertino o comando de greve 
realiza visitas nas escolas estaduais no município. 

No fim da tarde desta quinta-feira, 5, uma assembleia estadual poderá apresentar um desfecho para a 
situação da greve dos trabalhadores da educação no estado. 

 


