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Servidores de escolas da rede estadual de ensino em Divinópolis aderem à paralisação estadual 

Paralisação em 17 escolas da cidade começou nesta terça-feira (10). Em fevereiro duas unidades 
suspenderam as atividades, mas devido à baixa adesão, o movimento não teve continuidade. 

 

A Escola Joaquim Nabuco é uma das instituições que aderiu parcialmente ao movimento de paralisação — 
Foto: TV Integração/Reprodução 

Os servidores de 17 escolas da rede estadual de ensino, em Divinópolis, aderiram ao movimento Estadual 
liderado por sindicatos e estão com as atividades paralisadas. Segundo o Sindicatos Único dos 
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE-MG), o número de adesões devem aumentar até o 
fim desta quarta-feira (11). 

A diretora de políticas do sindicato, Maria Catarina Vale, explicou ao G1 que o SindUte ainda está 
recebendo as notificações das escolas que estão na mobilização. Até o momento, dez escolas pararam 
totalmente as atividades e outras sete parcialmente. 

A categoria pede o pagamento do piso salarial, conforme acordo assinado entre o sindicato e o governo do 
Estado, o fim do parcelamento dos salários e do 13º, entre outros pontos. O movimento começou em 
fevereiro e várias escolas do Estado aderiram à greve. 

Em Divinópolis, no dia 14 de fevereiro, o G1 noticiou que os servidores haviam retomado as atividades, 
após a baixa adesão ao movimento. Na ocasião, somente as instituições Luiz de Melo Viana Sobrinho e 
Antônio Olímpio de Moraes haviam aderido ao movimento sindical. 

Contudo, o SindUte informou que cada instituição teve um período de adesão diferente, mas o movimento 
começou a ganhar força na cidade na última semana. O G1 entrou em contato com a assessoria de 
comunicação do Governo de Minas, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. 

Reivindicações 

De acordo com o SindUTE-MG, o movimento da categoria reivindica propostas de pagamento do piso 
salarial e o cumprimento do repasse de 25% da receita corrente líquida do Estado para a educação. Isso 
não teria sido cumprido no ano passado pelo governo de Romeu Zema (Novo), além de cobrar a quitação 
do 13º salário de 2019. 

Os educadores também pedem a interrupção de políticas que, segundo o sindicato, dificultam o acesso à 
educação – como sistema de pré-matrículas on-line, plano de atendimento, fusão de turmas, demora na 
publicação das remoções e resolução de designação. 
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