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Servidores de escolas da rede estadual de ensino em Divinópolis mantêm paralisação 
 

Paralisação ocorre em dezoito escolas da cidade. Segundo SindUte, a reposição das aulas será discutida 
após o termino das negociações; G1 procurou o Governo de Minas. 
 

 

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

Subiu para 18 o número de escolas da rede estadual de ensino, em Divinópolis, que aderiu ao movimento 
estadual de paralisação liderado por sindicatos, nesta quinta-feira (12). Do total de escolas que aderiram 
ao movimento, 11 estão totalmente paradas, sete mantêm as atividades parcialmente e outras 13 escolas 
aguardam a resposta da assembleia municipal desta sexta-feira (13). 
 
Segundo o Sindicatos Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE-MG), a categoria 
pretende seguir com o movimento até que as negociações atendam as reivindicações. 
Os servidores pedem 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. 
 
Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) informou está recebendo e 
dialogando com representantes dos sindicatos de todas as categorias. (veja nota abaixo) 
 
Reposição de aulas 
 

Em relação a reposição das aulas, o sindicato informou que o assunto será discutido após o término das 
negociações entre o sindicato e Governo. 
 
Em nota, a assessoria de comunicação do Governo de Minas disse que "com o intuito de preservar e 
respeitar os direitos dos estudantes e visando alinhar e planejar os procedimentos de reposição de aulas, 
encaminhou para as Superintendências Regionais de Ensino a solicitação de elaboração, junto às escolas, 
de um cronograma parcial de reposição para os dias paralisados." 
 
Situação da paralisação em Divinópolis 
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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. 
 
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. 
 
Nota 
 

"A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) informa que vem recebendo e dialogando com 
representantes dos sindicatos de todas as categorias. Até o momento, 70% dos servidores da Educação 
receberam o 13° salário integral. Para concluir o pagamento, o Governo do Estado conta com a operação 
financeira do nióbio. A Seplag informa, ainda, que a remuneração inicial na rede estadual é de R$ 2.135,64 
para a carga horária vigente de 24 horas semanais. Considerando a proporcionalidade sobre o valor do 
vencimento básico, equivale a R$ 3.304,23 para uma jornada de 40 horas, atendendo à legislação nacional. 
A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) reafirma que respeita o direito constitucional de greve dos 
servidores da Educação do Estado e reitera que tem mantido um diálogo franco e aberto com 
representantes sindicais. O balanço apurado na última terça-feira (10/03) apontou que cerca de 93,3% das 
escolas públicas estaduais mineiras tiveram funcionamento normal ou parcial. A taxa de resposta para o 
levantamento da SEE/MG foi de 96,1%, de um total de 3.613 unidades escolares do Estado. Quanto a 
assistência saúde no município de Divinópolis, o Ipsemg oferta atendimento por meio da rede credenciada 
composta de clínicas para exames, consultórios médicos, laboratórios, odontólogos e o hospitais para 
atendimento eletivo em diversas especialidades. Neste momento, o instituto está buscando o 
credenciamento hospitalar para atender as demandas de urgência e emergência dos usuários do plano." 
O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais nesta quinta para anunciar a quitação do 13º 
salário de cerca de 47 mil servidores na próxima segunda-feira (16). O pagamento será feito de forma 
integral aos servidores que têm direito a receber de R$ 2.501 a R$ 3 mil líquidos. 
 
Segundo o governo, com esse pagamento, 83% dos servidores e pensionistas do estado já terão recebido o 
benefício. Com a medida, a Educação, área com maior número de servidores do executivo estadual, terá 
tido 81% de servidores contemplados. 
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