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GREVE NA REDE ESTADUAL - passo a passo: 
A LUTA PELO PISO SALARIAL CONTINUA ...

No último dia 14/2/2020, quarto dia de greve 
por tempo indeterminado na rede estadual, o 
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educa-
ção de Minas Gerais      (Sind-UTE/MG) reali-
zou um Conselho Geral e Assembleia Es-
tadual, para debater sobre a conjuntura 
enfrentada pela categoria nos âmbitos 
estadual e federal, bem como construir 
as lutas do próximo período.

Pela manhã, trabalhadores e trabalhado-
ras, representantes de várias partes do 
estado, reivindicaram respeito ao gover-
nador Romeu Zema, que encaminhou o 

Projeto de Lei 1.451/2020 à Assembleia 
Legislativa, com previsão de reajustar os 
salários apenas dos servidores da Segu-
rança Pública.

Segundo o Sind-UTE/MG, a postura de par-
cialidade política do governo do Estado foi 
responsável pela violência que profissio-
nais da Educação sofreram, em 3/2/2020, 
quando a categoria se organizava para 
acompanhar a votação do PL na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
na Casa Legislativa e foi hostilizada por 
alguns servidores da segurança pública.

À tarde, a categoria se reuniu no Pátio da 
Assembleia Legislativa, quando foi reali-
zada Assembleia Estadual e aprovada a 
continuidade da greve na rede estadual.  
Os profissionais em Educação receberam 
o apoio dos petroleiros, dos trabalhado-
res dos Correios, que também estão em 
greve, dos servidores da saúde, dos edu-
cadores da rede privada de ensino, de vá-
rios movimentos sociais e estudantis e do  
Levante Popular da Juventude.

14/2/2020 – SIND-UTE/MG REALIZA ASSEMBLEIA 
ESTADUAL E DECIDE MANTER GREVE POR  

TEMPO INDETERMINADO
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Durante todo o dia 18/2/2020, o  
Sind-UTE/MG seguiu com as atividades 
de luta na Assembleia Legislativa.

A categoria se dirigiu até o Plenarinho 
IV para acompanhar a votação do PL 
1.451/2020. A proposta havia sido apro-
vada, em 1° turno, no Plenário e voltou 
para a Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (CFFO).

O projeto foi votado e, novamente, apro-
vado na Comissão, seguindo para o 2° 
turno no Plenário e apreciado no dia 
19/2/2020.

Educadores e educadoras fizeram a luta 
e reivindicaram, mais uma vez, isonomia 
na política salarial. Também acompanha-
ram a reunião da CFFO e exigiram res-
peito por parte do Governo do Estado,     uma vez que Romeu Zema estabeleceu 

um tratamento diferenciado ao apresen-
tar proposta de reajuste apenas para uma 
categoria do funcionalismo.

A expectativa era que fosse apresenta-
da uma Emenda à Constituição para que 
a atualização dos vencimentos se esten-
desse a todas as categorias do funciona-
lismo. 

A Emenda 2/2020 apresentada pela de-
putada estadual Beatriz Cerqueira (PT/
MG) foi levada à CFFO, aprovada e seguiu 
para votação no Plenário na sessão agen-
dada para o dia 19/2/2020.

Após o encerramento da atividade, a 
categoria seguiu em marcha pelas ruas 
de Belo Horizonte para demonstrar a 
capacidade de luta de todo funcionalismo 
público, quando está em unidade na defesa 
dos direitos trabalhistas, do emprego e de 
uma educação pública para todos e todas. 
Momento também de dialogar sobre os 
motivos da greve com a população.

18/2/2020 – VIGÍLIA PELA ISONOMIA 
SALARIAL A TODO FUNCIONALISMO
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19/2/2020 - VITÓRIA DA LUTA COLETIVA: 
 EMENDA QUE GARANTE REAJUSTE SALARIAL A TODAS AS CARREIRAS DO 

FUNCIONALISMO É APROVADA EM 1º TURNO NA ALMG

“Quem luta educa e conquista!” Foram 
com essas palavras de ordem que trabalhado-
res e trabalhadoras em Educação, represen-
tantes de várias partes do estado, sob coor-
denação do Sindicato Único dos Trabalhadores 
em Educação de Minas gerais (Sind-UTE/MG), 
celebraram a aprovação da Emenda 2/2020, 
no dia 19/2/2020, no Plenário da Assembleia 
Legislativa.

A proposta, apresentada pela deputada esta-
dual Beatriz Cerqueira (PT/MG) e assinada por 
vários parlamentares, prevê a isonomia sala-
rial a todas as carreiras do funcionalismo. A 
ação se deu após o governador Zema apre-
sentar, por meio de um Projeto de Lei (PL), 
uma política de reajuste remuneratório a ape-
nas servidores da Segurança Pública, deixando 
mais de 80% do serviço público sem qualquer 
perspectiva de atualização dos vencimentos.

Na manhã de quarta-feira (19/2), o Projeto 
de Lei 1.451/2020 foi aprovado, em segundo 
turno de votação, no Plenário da Assembleia 
Legislativa. Na mesma ocasião, foi aprovada 
por 46 a 16 votos contrários a Emenda ao PL.

Vitória da luta coletiva e da 
representatividade da educação na 

ALMG

O Sindicato reafirma que essa importante con-
quista foi resultado da unidade da classe tra-
balhadora que, inarredavelmente, esteve na 
Assembleia Legislativa para cobrar dos parla-
mentares uma postura que represente os inte-
resses coletivos de quem se dedica na presta-
ção de serviços à população do estado.

A coordenação do Sind-UTE/MG parabenizou 
toda a categoria e ressaltou a importância de 
continuidade do movimento grevista. “Parabe-
nizamos cada trabalhador e trabalhadora em 
Educação, e também todos os companheiros e 
as companheiras de outras categorias que es-
tiveram conosco nessa importante luta. Dian-
te do resultado dessa votação, reafirmamos a 
necessidade de seguirmos na mobilização de 
greve para que o governo abra um canal de 
diálogo e efetiva negociação. Essa vitória só 
foi possível porque foi construída de maneira 
coletiva.”

Estiveram presentes dando apoio aos edu-
cadores e educadoras representantes do  
Sind-Saúde/MG, SINTDER-SINTTOP,  
Sisipsemg, Asthemg e Fhemig, dentre  
outras categorias.
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FILIADO À
Expediente: Sind-UTE/MG

Rua Ipiranga, nº 80 - Floresta - BH - MG
Fone: (31) 3481-2020 - Fax: (31) 3481-2449

Diagramação: Studium Eficaz -  Fotos: FotoStudium /  Gil de Carvalho /  Isis Medeiros - Sind-UTE/MG  

Veja Emenda completa no site: 

www.sindutemg.org.br

É GREVE! É GREVE! É GREVE! ATÉ QUE ROMEU ZEMA  
PAGUE O PISO QUE NOS DEVE
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Marchinha de Carnaval da Educação


