Gestão 2016-2018:

3 anos de muita luta em defesa dos direitos dos trabalhadores!
sqn

SÓ A LUTA MUDA A VIDA!

2016 e 2018. Nestes três anos aconteceram muitas atividades

principais momentos da luta dos Trabalhadores em Educação

constam nos arquivos do nosso site e página do Facebook:

abrangendo os mais diversos setores da categoria e que

Neste material apresentamos uma retrospectiva dos

da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte entre os anos de

Ensino Fundamental, Educação Infantil, Auxiliares de

Biblioteca e de Secretaria (atualmente,Assistente

Administrativo Educacional), Secretários Escolares,
Aposentados e a luta também dos trabalhadores
Terceirizados via Caixa Escolar e MGS.

2016
A Campanha de filiação foi intensificada em 2016 e
contou com material confeccionado para esse fim
como cartilhas, vídeos e outros materiais
informativos como cartazes e jornais e os novos
filiados receberam um kit filiado com cartilhas
(Jurídica, Dúvidas Frequentes, Análise Econômica da
Educação de BH, Filiação,
Imposto Sindical).

03 de fevereiro de 2016:
Trabalhadores das Caixas
Escolares/AMAS lotaram a Câmara
de BH em defesa do emprego e
contra o Projeto 1581/15 (SSA)

25 de fevereiro de 2016: Trabalhadores contratados
pela Caixa Escolar/AMAS, professores, Auxiliares de
biblioteca e secretaria deixaram seu recado aos
vereadores e solicitaram a imediata retirada de
tramitação do PL 1581/15, do Executivo, que propõe a
criação do Serviço Social Autônomo (SSA) que iria
gerir os trabalhos tanto na educação como na
assistência social . As hashtags usadas foram
#NãoAoPL1581 #SSANão

Ocupação da Regional Oeste contra
as transferências ex officio
06/06/2016: Em reação imediata, professores
ocupam Regional Oeste para exigir a revogação das
transferências arbitrárias feitas pela PBH/SMED,
governo Marcio Lacerda.
#MexeuComUmMexeuComTODOS

2017
2016 - Categoria participa de caravana a Brasília
para ato contra a PEC 55 (congelamento dos
investimentos públicos nas áreas sociais).

08 fevereiro 2017:
Sind-REDE/BH na luta contra a reforma da
Previdência, preparando-se para a Greve
Nacional em março!
https://www.facebook.com/sind.rede/posts/1258263174263982

08 de março de 2017: No Dia Internacional de
Luta das Mulheres, Assembleia Geral da
Educação aprova greve por tempo
indeterminado a partir de 15 de março!
Com as divisas ”Fora Temer!“
e ”Nenhum direito a menos!“
reafirmaram-se os protestos contra a
Reforma da Previdência

15 de março de 2017
Trabalhadores em Educação de BH na Greve
Nacional da Educação contra a Reforma da
Previdência e pela saída de Temer.
#GreveNacionaldaEducação#15deMarço
#ReformaDaPrevidênciaNÃO
https://www.facebook.com/sind.rede/videos/1289254277831538/

18/05/2017: Ato ”Fora Temer“.
Ocupar BH e depois Brasília!
NENHUM DIREITO A MENOS!
#ForaTemer #BH #NenhumDireitoAmenos

31 de março de 2017: Trabalhadores em Educação da
Rede Municipal de BH participam do Ato Nacional
Contra as reformas da Previdência, Trabalhista e a
Terceirização.
#NÃOàReformaDaPrevidência
#NenhumDireitoAmenos
#ForaTemer

AGOSTO DE 2017: Seminário da
Educação Infantil
IV Seminário do Sind-REDE/BH
”Construção de Propostas da
Educação Infantil: A autonomia
que queremos.“

Movimento Educação Democrática: Ampliar a luta
contra o “Escola sem partido”!
A Diretoria do Sind-REDE/BH organizou junto com
CEFET/MG, SINDIFES e SINPRO/MG atividade formativa
sobre a Lei da Mordaça (Escola sem Partido).

OCUPA BRASÍLIA CONTRA AS REFORMAS
24 de maio: Brasília Ocupada Por Nenhum Direito a Menos!
Sind-REDE/BH organizou caravana que lotou nove ônibus de
trabalhadores (cerca de 500 pessoas) para
participarem da Marcha a Brasília! Os Direitos ficam!
Temer saí! Por Nenhum Direito a Menos!
#OCUPABRASÍLIA #ForaTEMER #NenhumDireitoaMenos #24M

SETEMBRO DE 2017
Congresso da REDE ”Carolina de Jesus“

30 de junho 2017: Greve Geral! Fora Temer!
Nenhum Direito a Menos!
A categoria se juntou aos trabalhadores de
outras diversas categorias contra as reformas
Trabalhista e da Previdência e contra a Lei da
Terceirização sem limites!

Outubro de 2017
LUTA CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS (PL 378/17)
Foi preservado o pagamento de férias-prêmio para professores,
passo a ser de 5 em 5 anos. Foi mantida a averbação de tempo
de outras esferas para efeitos de quinquênio a todos servidores
que ingressaram antes de mudar a legislação.

2018

16 de novembro de 2017: Vitória da Mobilização!
Aprovado Reajuste Aposentadas(os) Sem Paridade
Foi aprovado em 14/11 o PL 321/17, que concede reajustes a
aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social dos Servidores Públicos do município
e que não têm direito à paridade remuneratória.
A garantia de ganho real foi fruto de muita mobilização
da categoria, pois a gestão de Marcio Lacerda (PSB) queria
retirar o vínculo do índice de reajuste.

Mais de 50 dias de Greve da
Educação Infantil

14/06/2018: Após mais de 50 dias de greve, as
professoras da Educação Infantil de Belo
Horizonte conquistam melhoria na carreira!
Faltam 2 níveis para equiparação!

22 de maio de 2018
Seminário da REDE sobre Tempo de Planejamento e
Avaliação de Desempenho.
Avança a luta pelas 7h de Planejamento com a
exigência para a prefeitura garantir 6h e a discussão
sobre a concretização das 7h. Categoria aprova
aprofundamento da discussão sobre a aplicação do
reajuste do Piso Nacional da Educação.

Outubro de 2018
Ato na MGS pela garantia do acordo feito entre Prefeitura,
Ministério Público e MGS. Vigias noturnos não recebem mais
horas extras e estão com perda de mais de 800 reais em
seus salários, não estão garantindo os empregos e quem
trabalha 44h está recebendo por 40 horas. Uma reunião está
ocorrendo agora com diretores da MGS. Kalil não está
fiscalizando o contrato feito com a MGS. Nenhum Direito a
Menos!

