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CONQUISTA COLETIVA - 8 MIL NOMEAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
A defesa das nomeações de concursados é uma luta histórica do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação
de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), que tenta reverter o quadro de mais de 150 mil trabalhadores e trabalhadoras em
contratos temporários. Durante visita técnica à Secretaria
de Estado Planejamento e Gestão (Seplag), realizada pela
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, e acompanhada pela coordenação-geral do Sindicato,
foram anunciadas 8 mil nomeações para a Educação:

• 1.000 já publicadas no dia 29/8/2019
• 2.000 no segundo semestre de 2019
• 5.000 para o primeiro semestre de 2020
A direção estadual reafirma que a conquista coletiva é um
importante avanço na luta contra a precarização do trabalho e por direitos da categoria, mas, já cobrou do governo Zema um cronograma de nomeações, de forma
que o processo de convocação seja contínuo.

Ainda há milhares de pessoas para serem chamadas e o
Sindicato cobra urgência, especialmente, para os/as candidatos/as ainda não convocados do edital de 2014, de
forma que não prescrevem as vagas não preenchidas.

12 DE SETEMBRO - ASSEMBLEIA DA REDE ESTADUAL
E PARALISAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES
SIND-UTE/MG CONVOCA
TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM
EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, SRE'S E
ÓRGÃO CENTRAL

12 SET/2019 14h
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
E O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
PISO SALARIAL
EM DEFESA DO EMPREGO
EM DEFESA DAS NOMEAÇÕES
PELO PAGAMENTO DO ADVEB,
PROMOÇÕES E PROGRESSÕES

PARALISAÇÃO TOTAL
DAS ATIVIDADES

FIM DO ATRASO E PARCELAMENTO
DE SALÁRIOS. PELO PAGAMENTO
DO 13º SALÁRIO DE 2019

www.sindutemg.org.br
Pátio da ALMG - R. Rodrigues Caldas, 30 - Stº Agostinho - BH/MG

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais (Sind-UTE/MG), frente a atual conjuntura política no
estado e no país, de desmonte e ataque à educação pública,
realiza assembleia da rede estadual e paralisação total das atividades, no dia 12/8/2019 (quinta-feira), às 14h, no pátio da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
A categoria pauta a luta contra a Reforma da Previdência e
o Regime de Recuperação Fiscal; pelo pagamento do Piso
Salarial, do Adicional de Valorização da Educação Básica
(Adveb), promoções e progressões na carreira, em defesa das
nomeações e do emprego, pelo fim do atraso e parcelamento
de salários e pelo pagamento integral do 13º salário de 2019.
Entre em nosso site e confira o que foi deliberado na Assembleia: www.sindutemg.org.br
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FUSÃO DE TURMAS PREJUDICA ESTUDANTES E PROMOVE DEMISSÕES NA EDUCAÇÃO
são insuficiente as nomeações anunciadas pelo governo e continuaremos lutando por novas nomeações e concursos. Para
que trabalhadores e estudantes não tenham suas condições de
estudo e trabalho mais precarizadas.
Fechar turmas não rescolver o problema da evasão escolar
FotoStudium

O governo Romeu Zema realizou, por meio da Secretaria de
Estado de Educação (SEE/MG), comandada por Julia Sant’ana,
uma campanha intensiva de “reorganização” de turmas na última semana de agosto. Sem qualquer diálogo com as escolas,
a Secretaria promoveu forte pressão sobre inspetores e Superintendências Regionais de Ensino (SREs), para atingir metas
pré-definidas de turmas a serem fechadas. Isso ficou evidente
numa comunicação enviada, por aúdio, pelo Subsecretário de
Educação, Edelves Luna.
Esta ação do governo provocou demissão de profissinais da
educação. Infelizmente, em torno de 60% da categoria possui
vÍnculo precário de trabalho. Esses trabalhadores e trabalhadoras das mais diversas funções, quando designados ao início do
ano se planejam considerando que seu emprego está vinculado ao ciclo do ano letivo. Infelizmente, um governo que não
prioriza a educação precariza ainda mais a situação, quando fecha turmas no meio do ano.
Além do desemprego, a fusão de turmas leva à desorganização
do trabalho pedagógico nas escolas. Estudantes que são transferidos das turmas fechadas encontram suas novas turmas em
pontos diferentes do conteúdo curricular. Isto se dá pelo simples
fato de cada turma ter seu tempo no processo de ensino-aprendizagem. Mudanças em grupos sociais levam a adaptações e a
novas socializações. Este é um fato amplamente aceito na pedagogia. Porém, o governo e a SEE/MG parecem desconhecê-lo.
Como também desconhecem o impacto negativo que turmas
com mais de 40 alunos têm para o processo de ensino.
Desemprego e turmas superlotadas em nada melhoram a qualidade da educação. Apenas trazem insegurança generalizada
aos trabalhadores e às trabalhadoreas e desânimo. Por isso, estudantes e trabalhadores/as em educação se mobilizaram em
todo estado contra mais este desmando da gestão Zema.
Apesar de sabermos que foi uma conquista da nossa luta, ainda

A evasão escolar é consequência direta da crise econômica. Tentar resolver este problema fechando turmas que abrigavam estudantes evadidos é fechar de vez a porta da escola para eles. A
busca ativa desses estudantes deve ser realizada para conhecer
os problemas que impedem as crianças, os jovens e os trabalhadores de acessarem o direito à educação e construir condições
para sua garantia. Fazer a busca apenas para constatar a evasão
e encerrar a matricula é demagogia.
Ao agir dessa forma, o governo vem usando o Diário Escolar
Digital (DED) para precarizar as escolas. O uso de tecnologias é
sempre bem-vindo quando posto a serviço do bem-estar e da
real eficácia do trabalho educativo. Porém, o governo utiliza o
DED como forma de pressão e controle sobre professores e centralização da gestão escolar.
Fica evidente também a utilização dos dados enviados ao SIMADE por meio do DED para definir as metas de fechamento
de turmas. O governo, dessa forma, desrespeita a gestão democrática, que deve ser efetivada por intermédio dos colegiados e
assembleias escolares, órgãos deliberativos a respeito da administração institucional e pedagógica das escolas. Realiza, assim ,
um assédio moral sistemático em toda rede estadual.
Ao usar o DED desta forma irracional, o governo busca apenas
reduzir o investimento com a educação e produzir números fantasiosos. Quer passar a imagem de gestão eficiente, que faz mais
com menos. Conhecemos esse discurso. Ele é o mesmo dos empresários banqueiros, que estiveram com governos passados e
agora são parceiros deste governo, a exemplo da Fundação Unibanco. Já foi demonstrado, no passado, que tratar a educação
como uma fábrica não produz resultados positivos reais.
Garantir o direito à educação é dever do Estado, da família e da
sociedade, segundo diz a Constituição Federal. Seguimos lutando para que golpistas não continuem rasgando direitos tão
duramente conquistados. Seja contra o governo Bolsonaro, em
Brasília, seja contra Zema - seu aliado em Minas Gerais.

EM DEFESA DOS DIREITOS DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO E PELO FIM DA POLÍTICA DE FUSÃO DE TURMAS
No dia 26/8/2019 (segunda-feira), o Sind-UTE/MG esteve em
paralisação total das atividades e realizou um aulão na porta
do Instituto de Educação contra a reestruturação e fusão de
turmas na rede pública de ensino, pelo pagamento do Piso
Salarial, por nomeações de concursados/as e cumprimento da
Lei 21.710.
A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), durante coletiva
de imprensa no dia 22 de agosto, anunciou o fechamento de
225 salas de aula. O IEMG teve 14 turmas fundidas.
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O ato, que contou com a participação de sindicalistas,
educadoras, educadores e estudantes, foi um momento para
chamar a atenção de quem passava e de toda a escola para o
projeto de precarização que o governador Zema quer impor à
Educação.
A coordenação-geral do Sindicato lembrou a todos e todas
sobre os ataques que a pasta sofre com a gestão estadual. “A
categoria segue sem pagamento do Piso, sem nomeações
suficientes que atendam os mais de 150 mil designados, a
política de fusão de turmas desumaniza e precariza o ensino.
A luta deve ser feita, de forma que a obrigação do Estado para
com os filhos e as filhas da classe trabalhadora, ao oferecer

educação pública de qualidade social, não seja descumprida.”
Estiveram presentes alunos/as da E. E. Santos Dumont,
atingida pela decisão da SEE/MG. “O governo disse que o novo
método não piora a qualidade do ensino. De onde tirou isso?
Provavelmente, eles nunca precisaram colocar filhos/as na
escola pública. O ENEM está próximo, mas, estamos nas ruas
e, ao invés de estudar, lutando pelo óbvio”, disse a estudante
Danielle Soares Souza.
Após a realização do aulão, num gesto de solidariedade de luta,
os manifestantes fizeram um abraço simbólico ao redor do
prédio do IEMG. Em coro gritaram: “Professores e estudantes
na rua, Romeu Zema a culpa é sua! Quem luta educa!”

SIND-UTE/MG ACOMPANHA VISITA TÉCNICA DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ALMG À E. E. SANTOS DUMONT
No último dia 28/8/2019, o Sind-UTE/MG acompanhou a visita
técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira,
à Escola Estadual Santos Dumont, em Belo Horizonte.
O intuito da atividade foi fazer a escuta da comunidade escolar e
avaliar o impacto do fechamento de sete turmas no ensino médio, sendo duas salas no 1º ano, duas no 2º e três no 3º ano. “Essa
visita é um processo de fiscalização do Legislativo. O que vimos
na instituição é chocante e são consequências de uma política
que não dialoga com a estrutura da escola, com a necessidade
dos estudantes e com as/os educadoras/es. Vamos buscar soluções com o Ministério Público do Estado”, disse a deputada Beatriz Cerqueira.
“A mudança aconteceu de um dia para o outro e não nos respeitou.” Essa foi a fala que a coordenadora-geral do Sind-UTE/
MG, Denise Romano, escutou ao dialogar com os/as estudantes.
Segundo ela, a política do governador superlota salas, torna o
ambiente de trabalho insalubre para educadores e educandos,
e compromete o ensino.
Outro ponto também exposto foi o governo Zema desconsiderar o laço afetivo entre os/as adolescentes. “Já tínhamos grupos
de trabalho, de amizade, de futebol, mas estamos separados.
Ficou difícil estudar” disse um aluno do 1º ano.
Além disso, a instituição também atende estudantes com autis-
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mo e a fusão de turmas tem piorado o aprendizado. Professores
e professoras relataram que alguns precisam usar microfones, a
temperatura dentro de sala aumenta por causa do som e o pouco espaço de circulação estressa os estudantes. Isso dificulta a
permanência e convívio social no ambiente escolar.
Muitas/os educadoras/es ainda têm de lidar com assédio moral
no preenchimento do Diário Eletrônico Digital (DED), desgaste
vocal e a realocação de aulas em outras instituições.
A coordenação-geral do Sindicato se colocou à disposição
para dialogar com toda a comunidade e lutar pela categoria. “O que está acontecendo aqui se estende a muitas
escolas em toda Minas Gerais. Estamos na disputa e nossa
perspectiva é reverter esse cenário. Querem nos impor a
precarização do ensino e do trabalho, mas, seguiremos incansáveis na busca pelo respeito e na garantia de direitos.
Quem promove a política educacional precisa conhecer as
escolas e as comunidades. Resistiremos juntas e juntos”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE PAGAMENTO DO PISO E NOMEAÇÃO DE CONCURSADOS
Dando sequência às atividades de luta no dia 26/8/2019
(segunda-feira), a categoria seguiu para a Assembleia
Legislativa, onde aconteceu uma audiência pública da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela
deputada Beatriz Cerqueira, e da Comissão de Trabalho da
Câmara Federal, representada pelo deputado federal, Rogério
Correia. Na pauta, o pagamento do Piso Salarial da Educação e
as nomeações dos aprovados nos concursos.
Iniciando o debate, a deputada ressaltou o baixo investimento
em educação. “O Estado não executou o orçamento da pasta
em 25%, fechando o primeiro semestre de 2019 com apenas
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17,53%. Precisamos de planejamento, o que se estende para a
nomeação de concursos e pagamento de férias-prêmio.”
O deputado federal, Rogério Correia, questionou a Secretária
de Estado de Educação (SEE/MG), Julia Sant’Anna, presente na
audiência, sobre a perspectiva de pagamento do Piso Salarial.
“Qual é a projeção do Estado para quitação do Piso? O discurso
utilizado é o de que a educação é prioridade, mas, quando isso
será apresentado na vida concreta da categoria? Esse é um
tema básico que o povo quer ver avanço.”
A coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise Romano,

que compôs a mesa debate, fez questionamentos estruturais
sobre o governador Zema, por meio da SEE/MG. “Essa gestão
tem o pior índice de investimento na educação dos últimos
13 anos. Nesse sentido, é preciso dizer que o pagamento do
Piso é um tema muito caro para a categoria, que luta por esse
direito desde 2008. A continuidade no processo de valorização
da pasta precisa ser uma política de Estado e não de governo.”
Denise ainda afirmou que é o pagamento do Piso não é um
favor e está na Constituição Estadual, desde que a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 49/18 foi aprovada e
promulgada pela Assembleia Legislativa. “Pagar esse direito
é uma obrigação legal do Estado com os trabalhadores e
trabalhadoras em educação.”
O Sind-UTE/MG denunciou a falta de vagas na Educação de
Jovens e Adultos (EJA), apresentado o caso concreto da E. E.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Betim, que tinha 120
solicitações de matrículas, mas, a Secretaria havia autorizado
apenas quarenta.

Também repudiou a postura autoritária do governo Zema,
com a demissão da professora de sociologia do Instituto
de Educação (IEMG), Regina Moura. Após participar da
manifestação contra o fechamento de 14 salas e conceder
entrevista à imprensa, no dia 6/8/2019, ela foi demitida pela
Superintendência Regional de Ensino.
Além disso, o Sindicato cobrou a nomeação dos concursados,
com destaque para os referentes ao edital de 2014, que perde
a validade em outubro deste ano.
Participaram do debate, o secretário-geral da Central Única
dos Trabalhadores (CUT/MG), Jairo Nogueira, a presidenta da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e
do Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro Minas),
Valéria Morato, e a secretária da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE), Marilda de Abreu Araújo.

FALTAM RESPOSTAS DO GOVERNO ZEMA
Mesmo com todas as reuniões já realizadas entre o governo
do Estado, várias reivindicações da categoria seguem sem
resposta.
A nomeação de concursados, apresentada até o momento,
não atende os mais de 150 mil designados na Educação, e a
SEE/MG não deu um retorno especificando quantas vagas de
cada edital serão contempladas. A categoria tem pressa por
uma resposta, uma vez que o concurso referente a 2014 perde
a validade de outubro.
Sobre a fusão de turmas, o Sind-UTE/MG apresentou
publicamente a solicitação pela suspensão imediata da política
de Romeu Zema, mas, a Secretaria segue com a decisão de
fechar 225 salas de aula em todo o estado.
A categoria já debateu sobre a integralização do 13º salário

de 2018, reivindicando também que o pagamento do 13º,
referente a 2019, seja feito sem parcelas e até o final do ano.
Sempre que questionada a respeito do pagamento de fériasprêmio, a SEE/MG afirma que uma decisão precisa ser tomada
em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) e a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e não
tem previsão sobre a quitação completa com as trabalhadores/
as em educação.
O pagamento do Piso Salarial segue sem perspectiva de ser
feito, ainda que o descumprimento infrinja um acordo legal
garantido na Constituição do Estadual.
O Sind-UTE/MG reafirma a luta pelos direitos das/os
profissionais da educação e para que o Estado se responsabilize
na garantia de uma educação gratuita e de qualidade social.

CONQUISTA - PAGAMENTO DO ADVEB É PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais (Sind-UTE/MG) informa à categoria que no dia 4/9/2019,
foi publicado no Diário Oficial do Estado o pagamento Adicional
de Valorização da Educação Básica (Adveb) para 9.688 cargos
de servidores/as da pasta. A conquista é resultado da luta
incansável da categoria.
O anúncio do pagamento foi feito durante audiência pública
realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Beatriz
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Cerqueira (PT), em parceira com a Comissão de Trabalho da
Câmara Federal, representada pelo deputado federal Rogério
Correia (PT). A Secretaria de Estado de Educação (SEE/
MG) apresentou o pagamento do Adveb para quem já era
contemplado/a pelo benefício.
O Sind-UTE/MG refirma o compromisso para que o pagamento
seja garantido, continuamente, de forma que a categoria tenha
o direito consolidado enquanto política de Estado.
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