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Trabalhadores em educação fazem ato na Cidade 

Administrativa, em Belo Horizonte 
Segundo o sindicato, servidores fazem paralisação, pedem o 

pagamento do décimo terceiro e reajuste salarial. 
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Trabalhadores em educação fazem ato na Cidade Administrativa, em BH (Foto: Reprodução/TV Globo) 

Trabalhadores da área de educação fazem um ato na manhã desta quarta-feira (6) na Cidade 

Administrativa, sede do governo de Minas, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De 

acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE), por volta de 11h, 

os servidores estavam bloqueando as entradas dos prédios da sede do governo de Minas. 

Segundo o sindicato, a categoria faz um dia de paralisação e pede o pagamento do décimo 

terceiro salário, reajuste de 2017 do piso salarial, pagamento dos salários em dia e cumprimento 

dos acordos. 
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O G1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

(Seplag) nesta manhã e aguarda um retorno. 

No último sábado (2), o governo de Minas Gerais confirmou que o décimo terceiro salário dos 

servidores públicos estaduais não vai ser pago integralmente até o fim do ano. O Executivo 

estadual disse que conta com a arrecadação do IPVA para quitar o pagamento. 

Por meio de nota, o governo afirmou que o levantamento dos recursos é uma das prioridades. 

Entretanto, ainda não há uma definição sobre a forma e a data do pagamento do décimo terceiro. 

No dia 29 de novembro, o Executivo estadual já havia admitido que não há um cronograma para 

os depósitos. No mesmo dia, o governador esteve em Brasília para pedir ao presidente do 

Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), urgência na votação do projeto de securitização de 

dívidas, que permite aos estados venderem ao mercado financeiro créditos que têm a receber de 

contribuintes. Segundo a Seplag, o projeto poderia “garantir o pagamento do 13º salário dos 

servidores”. 

 


