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Servidores reagem após reajuste salarial para judiciário, MP, TCE e ALMG 

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou o aumento salarial do judiciário e legislativo na última sexta-
feira (13) 
 

A decisão do governador Romeu Zema (Novo) de sancionar o aumento salarial para servidores do 
judiciário, Ministério Público (MP), Assembleia Legislativa Mineira (ALMG) e Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MG) provocou a reação do funcionalismo de outras categorias. 

Para a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE) Denise Romano a 
atitude do governador com o funcionalismo público demonstra sua falta de habilidade e incoerência para 
conduzir as negociações com demais servidores do Estado. 

"O problema é o governador do Estado escolher fazer política salarial para uns em detrimento de outros. 
Nós nunca fomos contrários ao reajuste de nenhuma categoria. Sempre posicionamos que queríamos 
igualdade de tratamento por parte do governador", afirma a líder sindical. 

O reajuste do MP, judiciário, TCE e ALMG foi sancionado na última sexta-feira (13) em meio a uma crise por 
conta do reajuste parcial da segurança pública. O Projeto de Lei 1.451/2020, que trata da recomposição 
salarial das forças da segurança, foi enviado pelo executivo à ALMG. O texto original previa um aumento de 
13% em 2020, 12% no ano que vem e mais 12% em 2022. Mas o veto do governador aos artigos I e II 
garantiu apenas a recomposição de 13% para 2020. 

O governador também a também vetou a emenda de autoria da deputada Beatriz Cerqueira (PT), aprovada 
pela ALMG, e que estendia o reajuste para servidores da educação, saúde, universidades estaduais, 
administração e outras áreas do governo. Para a área da educação, o aumento seria de 31% até 2022. Para 
a maioria dos outros cargos, o percentual seria de 28,82%. 

A presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores na Saúde (Sind-Saúde) Núbia Dias encarou a sanção do 
aumento do judiciário como uma decisão política. De acordo com ela, a categoria já costurou parcerias com 
outras classes do funcionalismo na intenção de pressionar pela derrubada de todos os  vetos de Zema ao PL 
1.451/2020. 

"Nós trabalhamos em parceria com diversos sindicatos e estamos organizando atos e manifestações 
conjuntas para o dia que a Assembleia for analisar os vetos do governador", afirma ela citando como 
exemplo a união com o Sindipol (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil) e o SindEP (Sindicato dos 
Escrivães de Polícia). 

Em entrevista a o Tempo, a presidente do Sind-Ute também chegou a convocar os servidores da segurança 
para unir forças com as demais categorias. Para ela, o trabalho deve ser para que "todas as categorias 
tenham o reconhecimento que merecem". "Fazemos um convite aos trabalhadores da segurança pública, 
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para que eles se juntem aos trabalhadores em educação na pressão para que todos os vetos sejam 
derrubados", disse. 

Segurança 

A notícia de que Romeu Zema sancionou o reajuste para funcionalismo do judiciário, MP, TCE e ALMG 
também desagradou os servidores da segurança pública do Estado. A categoria reclama principalmente do 
fato de o governador ter levado quase um ano para costurar um acordo que foi assinado em ata de 
reunião, mas não ter cumprido. 

"Quando se fala em aumento para esses servidores, a pergunta que fica é, será que o argumento de que a 
recomposição salarial pode acarretar dificuldades econômicas para o Estado serve só para nós, da 
segurança? E os demais poderes?", questiona o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros (AOPMBM), coronel Ailton Cirilo da Silva. 

Sobre a possibilidade de costurar um acordo com outros movimentos sindicais para pressionar pela 
derrubada de todos os vetos do governador e, assim, garantir o aumento salarial para todo o funcionalismo 
estadual, Cirilo desconversa. 

"Preliminarmente eu não fui procurado por nenhum representante desses movimentos. Respeitamos o 
pleito de cada segmento e eu acho que cada um tem  que correr atrás mesmo (do aumento salarial). Mas 
nós (da segurança) já temos um colegiado, onde toda decisão acontece por lá. Vamos aguardar os 
acontecimentos. Pode ser que no futuro a gente possa conversar e debater a melhor estratégia", afirma. 

O presidente do Sindpol (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil), José Maria de Paula disse que a categoria 
também recebeu a notícia com frustração. Ele ainda garantiu que a categoria pretende fazer um ato 
conjunto com demais servidores da segurança nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa Mineira, 
mesmo com a recomendação de profissionais da Saúde para que aglomerações sejam evitadas por causa 
do Coronavírus. De acordo com ele, eles deverão se reunir do lado de fora do Parlamento mineiro pela 
manhã, quando acontece a reunião dos deputados da Comissão de Segurança Pública. 

Ele também descartou a possibilidade de se unir com funcionalismo de outros setores para pressionar pela 
derrubada de todos os vetos do governador Zema. 

O presidente do Sindep não foi encontrado pela reportagem. 

 


