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Coordenadora geral do Sind-UTE pede apoio à greve de professores e nega ser um ato político 

 

Após servidores da rede estadual de educação decidirem entrar em greve por indeterminado, na última 
quarta-feira (5), a Itatiaia ouviu, no programa Chamada Geral desta sexta-feira, a coordenadora-geral do 
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano. Segundo 
ela, a pauta de reivindicação é a mesma desde 2019. “Piso salarial profissional nacional, a defesa do 
emprego e a defesa da educação pública de qualidade”. 

“Nos reunimos cinco vezes com a Secretaria de Planejamento e 14 vezes com a Secretaria de Educação, 
alertamos o governo de que no mês de janeiro de 2020 haveria um novo índice a ser aplicado e que era 
necessário um planejamento. Cobramos isso e em nenhum momento tivemos resposta”, disse a 
coordenadora. 

De acordo com ela, o piso salarial que deveria ser pago no estado é de R$ 2.886,24, no entanto, o governo 
de Minas paga cerca de R$900 a menos do que deveria (R$ 1.982,54). “Temos tido uma desatenção com a 
educação há algum tempo. A escala de pagamento de salários revela isso, a parcela que a educação recebe 
é menor do que os demais setores”.  

Outro fator abordado é o pagamento parcelado do 13º salário. Denise disse ser uma pauta imediata e que 
os professores têm o direito de recebê-lo integralmente, como foi feito para apenas 46% da categoria que 
recebem até R$ 2 mil líquidos. 

A coordenadora também critica o tratamento privilegiado que o governo Zema dá às demais categorias de 
servidores. “O que nós criticamos é a politica que o governo estabeleceu de diferenciar as pautas da 
educação. Para nós não tem proposta alguma e para outros setores tem propostas apresentadas com 
projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa”. 

Segundo Denise, em resposta ao Secretário de Planejamento Otto Levy, atrelar a demora no atendimento 
das pautas da educação com o regime de recuperação fiscal "é um argumento frágil porque esse regime é 
exatamente a negativa da reivindicação do funcionalismo".  

Acusação de ser um movimento político 
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Em nota publicada, Levy afirma que ‘essa greve é política, lamentável e estão usando os professores’, no 
entanto, Denise garante que o Sindicato é pautado por demandas próprias. “O Sind-UTE é uma entidade 
que tem 41 anos de fundação. Nós já passamos por inúmeros governos. A luta não é escolhida de acordo 
com o governo, ela é movimentada de acordo com as medidas que são tomadas contra a nossa categoria. 
Nós fizemos todas as lutas que foram necessárias no governo anterior e faremos neste agora”. 

Denise finaliza pedindo o apoio da comunidade e dos pais. “A  duração dela (greve) depende do governo do 
estado estabelecer um processo de negociação para que a gente saia desse impasse e tenha uma resposta 
para a nossa categoria”. 

 


