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PARALISAÇÃO ANUNCIADA

A paralisação realiza-
da na última sexta-feira, 
10, pelos professores da 
Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Une-
mat) deverá prosseguir, 
pois a categoria decidiu 
paralisar as atividades 
a partir desta segunda-
feira, 13 de novembro.

A decisão foi tomada 
ontem,  em Assembleia, 
embora a paralisação 
já houvesse sido anun-
ciada, ainda na semana 
passada, como infor-
mou  o presidente da 
Associação dos Docen-
tes da Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Adunemat), Rogério 
Anez, uma vez que uma 
das pautas reivindica-
das na paralisação da 
semana passada era jus-
tamente o escalonamen-
to dos pagamentos dos 
servidores da Universi-
dade.  “Então, estamos 
em alerta com esse es-
calonamento, caso não 
seja pago todo mundo 
hoje, na segunda-feira 
faremos uma nova as-

sembleia para decidir-
mos uma nova data de 
paralisação”, disse em 
sua entrevista na última 
sexta-feira.

Mantendo a decisão, 
os professores se reuni-
ram na manhã de ontem, 
e decidiram por manter 
a paralisação até que 
todos os funcionários 
recebam seus salários. 
“Assim como dissemos 
na semana passada, rea-
lizamos hoje (ontem ), 
uma assembleia e foi o 
que aconteceu. A maio-
ria decidiu por manter 
a paralisação enquanto 
todos não receberem 
seus salários”, informou 
Anez, ao destacar que a 
partir de agora além das 
pautas Pec do congela-
mento e o escalonamen-
to de salários por parte 
do governo do estado, 
surge outra, que é rece-
ber o pagamento atra-
sado, inclusive, os dias 
em atraso. “Faremos 
então esse pedido para 
que o pagamento seja 
realizado e com ele os 
dias em atraso”, frisou.

De acordo com o 
presidente, o governo 
deu como data base, 

para que todos os pa-
gamentos sejam reali-
zados o dia 22, sendo 
assim, até então, as 
atividades estão sus-
pensas. “Aguardaremos 
os pagamentos. Se ele 

pagar amanhã, já retor-
naremos às atividades”, 
garantiu Rogério.

Hoje será dia de pro-
testos em Tangará da 
Serra. Ás 7:30 ocorrerá 
um ato na Praça da An-

tiga Prefeitura. Profes-
sores e acadêmicos irão 
para o local mostrar a 
situação para a popu-
lação. “Já são duas se-
manas de salários atra-
sados”, reclamam os 

professores.
Na tarde desta se-

gunda-feira, professores 
se reuniram no Campus 
da Unemat em Cáceres 
para decidir sobre uma 
greve geral.
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Unemat paralisa atividades até que 
pagamentos  sejam regularizados

O governo adotou o sistema de escalonamento para os pagamentos dos funcionários e alguns ainda não receberam


