
Os trabalhadores em educação de Ribeirão das Neves realizaram dias 13 e 14 de agosto, 
greve de advertência de 48 horas, como mecanismo de acelerar as respostas à pauta de 
reivindicações. A iniciativa foi conduzida pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG).

Foram dois dias de intensa mobilização, que contou com a adesão esmagadora  da 
categoria. No dia 13, foi realizada aula pública, uma data marcante em que os educadores 
cobraram da prefeita Daniela Corrêa, solução para os muitos problemas que a�igem os 
educadores. Foi também momento oportuno para denunciar as péssimas condições de 
trabalho no interior das escolas do município.

Já no dia 14, aconteceram pan�etagens em todas as regiões da cidade, com visita às casas e 
ações em pontos de ônibus. A mobilização da categoria resultou em uma mesa de 
negociação com o governo, que aconteceu no dia 18 de agosto.

Encaminhamentos

A reunião de negociação durou cerca de duas horas. Participaram, pelo governo municipal: 
os secretários de Educação, Arlem Luiz da Costa, de Finanças, Márcio Rosa Portes, de 
governo, Daniel Alves do Carmo, o assessor da prefeita, Sidnei Martins e representantes da 
Procuradoria Municipal.

Pelo Sindicato, participaram os diretores estaduais do Sind-UTE/MG Denise Romano e José 
Luiz Rodrigues, além do assessor técnico do Dieese, economista Diego Rossi.

Con�ra o que �cou de�nido na mesa de negociação.

Educadores municipais de
Ribeirão das Neves estão em greve
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Manifestação dos trabalhadores em educação nas ruas de Ribeirão das Neves 

Educação Infantil: Mudança da nomenclatura de educador infantil  para professor 
da educação infantil e redução da jornada de trabalho 

A alteração da nomenclatura e a redução da carga horária serão encaminhadas à Câmara 
Municipal, no mês de setembro. Diante da di�culdade da Secretaria de Educação em elaborar o 
projeto de lei, foi estabelecido um grupo de trabalho com a participação do Sindicato, Secretaria 
de Educação e Procuradoria para encaminhar este ponto.O referido grupo iniciará os trabalhos 
imediatamente.

 Ensino Fundamental: Incorporação da equiparação
salarial ao vencimento básico do professor PEB 1

O governo municipal fará o cálculo do impacto desta incorporação e apresentará ao Sindicato.

 Redução da jornada de trabalho de secretário escolar 
e auxiliar de biblioteca

O governo concorda com a redução. A alteração da lei estabelece que a jornada seja feita no 
mesmo projeto de alteração de nomenclatura do educador infantil.

 Gozo de férias-prêmio e conversão em espécie
Serão estabelecidos critérios para gozo e conversão em espécie para casos de doença grave.

 Concurso Público
Será publicada a classi�cação �nal no dia 29 de agosto de 2014.
A homologação será feita em setembro (o governo se recusou a �xar uma data especí�ca).

 
Outras questões

O Sindicato questionou a Secretaria sobre a substituição de professores por pessoas não 
habilitadas e estagiários do Programa Escola Cidadã. Segundo o Secretário de Educação "não 
existe esta orientação por parte da Secretaria." Ele a�rma que estas situações devem ser 
denunciadas.

Só a luta garante conquistas!
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