
Professores da rede estadual de Minas Gerais anunciaram 
que estarão em greve a partir do dia 11 de fevereiro em 
todo o Estado.
 
A decisão é em protesto à política de total desrespeito do 
governo Zema,  contra o não pagamento do 13° dos servi-
dores e das demissões que os trabalhadores da educação 
tem sofrido, além da política de cortes e retirada investimen-
tos do governo atual.   Durante assembleia do Sind-Ute, rea-
lizada na tarde do dia 05/02, nos juntamos aos companhei-
ros e companheiras de profissão para não aos ataques que a 
categoria vem sofrendo em Minas Gerais.
 
Somos de luta e não aceitaremos calados a essa tentativa de 
desmonte. Minas Gerais precisa de um governo que tenha 
um projeto para a educação.

O mandato manifesta apoio à greve dos trabalha-
dores da Petrobras e se junta a luta pela soberania 
nacional. A greve, quase uma semana em Minas 
Gerais contra as demissões anunciadas pelo Pe-
trobras em todo o Brasil e em protesto à política 
do governo federal de privatizações. Segundo a 
Federação Única dos Petroleiros a mobilização da 
categoria segue forte em 13 estados do país e já 
atinge cerca de 70 unidades do Sistema Petrobras.

Quero colocar meu mandato à disposição também dos tra-
balhadores que compõe uma empresa tão importante e es-
tratégica para o Brasil: Por isso aprovamos um requerimento 
para realizar uma audiência pública para discutir o anúncio 
do governo federal de que fará demissões na Data Prev de 
trabalhadores em 20 estados. Porque a greve de vocês é 
também a nossa luta!

GREVE PORQUE É GRAVE

TODO APOIO AOS
PETROLEIROS

NÃO ÀS DEMISSÕES DA DATAPREV



PROJETOS DE LEI PARA ATINGIDOS 
PELA CHUVA

Aprovamos em Plenário, durante a reunião extraordinária, im-
portantes projetos para tentar auxiliar de forma rápida os atingi-
dos pelas chuvas em Minas Gerais, que já ultrapassam os 55 mil.

Para minimizar a tragédia das enchentes em Minas Gerais, três 
projetos já foram aprovados na Assembleia para aqueles que 
perderam outros documentos em decorrência da tragédia das 
chuvas.

Diante do cenário desolador das cidades atingidas pela en-
chentes protocolei mais um Projeto de Lei de minha autoria 
(PL1.456/2020) para permitir aos estudantes da rede particular a 
emissão gratuita de novo diploma e histórico escolar.

Saiba mais sobre a reconstrução das cidades no site
www.nalutacombetao.com.br

Em Barbacena tivemos a oportunidade de conhecer no final de janei-
ro iniciativas pedagógicas interessantes com professores das escolas 
estaduais Polivalente e Comendador José Bonifácio. Assessores do 
mandato do Betão visitaram a estrutura física de ambas as escolas do 
município. As principais demandas das escolas foram levantadas, para 
assim, podermos levar à Assembleia Legislativa.

VISITA ÀS ESCOLAS ESTADUAIS

Para organizar ações que fortaleçam a 
Economia Solidária da Zona da Mata, a 
assessoria do mandato do Betão esteve 
junto com 60 pessoas em Matias Barbosa 
para debater as oportunidades de traba-
lho e renda da região. Os representantes 
da região discutiram no Fórum Regional 
de Economia Popular Solidária , dentre 
outras pautas, o processo de formação 
na área. Nos encontramos no próximo 
evento, que tem previsão de ocorrer no 
início de abril.

FÓRUM NA ZONA
DA MATA


