
Assinada por 68 parlamentares da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, a moção para que seja permanente o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fun-
deb, foi entregue ao presidente da Câmara Rodrigo Maia. O 
deputado Betão esteve junto com a deputada Beatriz Cer-
queira em Brasília para participar de reunião, que contou 
com a presença dos deputados federais Margarida Azevedo 
e Rogério Corrêa.
“Temos é que buscar mais investimentos para a educação, 
principalmente a educação básica, que hoje é carente dere-
cursos.  

No Senado Federal, Betão acompanhou discussão sobre a 
carteira verde e amarela (MP 905), ao lado do deputado fe-
deral Rogério Correia. A Medida Provisória 95 é um ataque 
que retira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e 

Completando quase um mês em greve, trabalhadores da rede esta-
dual decidem por manter a paralisação por tempo indeterminado, 
devido à falta de diálogo com o governo estadual.  “Não tem como 
avançar com um governo que ignora a situação dos trabalhadores da 
educação por quase um mês, discute o pagamento do piso salarial, 
não tem um projeto de educação para Minas e sequer pagou o 13º 
de todo o funcionalismo”, disse Betão, que esteve presente na assem-
bleia da categoria, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais no dia 5 de março

Visita técnica das Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho constata 
situação alarmante em hospitais da rede Fhemig, como falta de condições 
básicas de trabalho, falta de suprimentos, além de equipamentos queima-
dos há mais de dois anos.

das trabalhadoras e que é um verdadeiro agravamento da 
reforma trabalhista.  A medida recebeu mais de 1900 emen-
das, ou seja, quase 2 mil tentativas de corrigir um verdadeiro 
ataque à classe trabalhadora.

A nossa mobilização agora é contra mais retrocessos do go-
verno Bolsonaro e por isso temos que lutar pela renovação 
do Fundeb”, acredita Betão, vice-presidente da comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia da ALMG.
A Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia, realizou in-
clusive uma audiência pública que discutiu a PEC 15/15, que 
pretende tornar o Fundeb instrumento permanente de fi-
nanciamento da educação básica, nas políticas públicas de 
educação do Estado. O Fundo é formado por recursos dos 
três níveis da administração pública do Brasil.

MOÇÃO EM DEFESA DO FUNDEB CHEGA AO CONGRESSO NACIONAL

CONTRA  A CARTEIRA VERDE E AMARELA

Greve do magistério estadual

Visita técnica constata situação  alarmante 
em hospitais da rede Fhemig



Durante a visita à comunidade Cachoeirinha, em San-
tos Dumont, levei a boa notícia de que a Prefeitura 
da cidade receberá uma ambulância, via indicação de 
emenda parlamentar do meu mandato. Com o verea-
dor de Santos Dumont, Conrado Batista, participamos 
da reunião da Associação de Moradores, onde elege-
mos uma comissão para reivindicar junto a adminis-
tração municipal, que o veículo seja destinado à esta 
comunidade. A ambulância ficará na unidade de saúde 
de Cachoeirinha, que atende a cerca de 600 pessoas, 
das comunidades de São Bento, Coruja e Espírito Santo.

O mandato do companheiro Betão esteve na cidade de Ca-
xambu para reunião de organização do Seminário em Defesa 
do Serviço e das Empresas Públicas e contra as Privatizações, 
no próximo dia 16/03, no Palace Hotel em Caxambu. O as-
sessor Odilon de Mattos, participou de reunião com a CUT e 
os sindicatos (SINDISUL, SindUTE, SINDIDAGUA), que se com-
prometeram a mobilizar na região os servidores.  A divulga-
ção do evento já começou nesta semana, com a militância do 
PT em reunião do DAP, em Andrelândia.

Governo Zema repete erro, fecha turma em escola esta-
dual em Antônio Carlos e alunos da zona rural ficam sem 
ter onde estudar. Revoltados, pais e professores vão en-
trar com ação no Ministério Público. 
Saiba mais em www.nalutacombetao.com.br

Toda apoio à população de Simão Pereira, na Zona da 
Mata, na luta contra a retirada do passe livre do pedágio 
cancelado novamente pela Concer, concessionária que 
administra a BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janei-
ro. O deputado Betão já levou o problema à Assembleia 
e novamente manifesto repúdio contra essa decisão, 
que afeta a população local, trabalhadores e estudan-
tes, que precisam acessar os serviços nas cidades de 
Matias Barbosa e Juiz de Fora.

Ambulância será liberada para 
Santos Dumont

Luta pelo passe livre

Seminário contra as Privatizações


