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Parte dos servidores de MG ainda não recebeu parcela de 

salário prevista para quarta, diz sindicato 
 

Segundo o SindPúblicos-MG, muitos trabalhadores não haviam recebido até o fim desta quarta-

feira; secretaria diz parte dos servidores receberam nesta quarta e que a expectativa é que 

restante tenha salário depositado nesta quinta. 

 

Por G1 MG, Belo Horizonte 

26/07/2018 10h20  Atualizado 26/07/2018 14h16 

 

Cidade Administrativa do governo de Minas, em Belo Horizonte (Foto: Reprodução/TV Globo) 
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais (SindPúblicos-

MG) afirmou na manhã desta quinta-feira (26) que parte dos servidores estaduais ainda não 

haviam recebido a segunda parcela do salário prevista para esta quarta-feira (25). 

De acordo com o Geraldo Henrique da Conceição, diretor político do sindicato, muitos 

trabalhadores não haviam recebido até o fim desta quarta-feira. Segundo ele, o salário começou a 

ser pago às 17h e o próprio governo informou ao sindicato que iria terminar de pagar nesta 

quinta. 
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Procurada nesta quarta, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) informou que parte dos 

servidores do Executivo Estadual recebeu a segunda parcela dos salários de julho na quarta-feira 

(25). A expectativa é que o restante dos pagamentos seja feito ao longo desta quinta-feira (26). 

O SindPúblicos-MG, que representa cerca de 70 mil servidores, disse que o Executivo estadual 

teria informado que recursos financeiros estariam sendo bloqueados pelo governo federal. 

Já o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE-MG) 

afirmou por meio de nota que as escolas estão em período de recesso, mas que os servidores que 

trabalham na área administrativa vão paralisar as atividades por causa do atraso. 

“Tendo em vista que parte da categoria ainda não recebeu o restante da primeira parcela do 

pagamento prevista para o dia 25 de julho e, em conformidade com a decisão do Conselho Geral 

do Sind-UTE/MG, os trabalhadores e trabalhadoras em educação continuam a paralisação até 

que o estado integralize o pagamento da 1a parcela dos salários”, informou o texto. 

A categoria também reiterou que vai continuar se manifestando contra o parcelamento dos 

salários e pelo retorno do pagamento no 5º dia útil. 

Por causa da crise financeira, desde fevereiro de 2016, o salário dos servidores é pago em três 

parcelas de até R$ 3 mil. Neste mês, entretanto, isso valerá apenas para trabalhadores da 

segurança pública e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). 

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, para os demais funcionários, o governo 

deverá depositar até R$ 1,5 mil na primeira e segunda parcelas. 

Na terceira parcela, prevista para o dia 31, serão depositados os valores restantes para todos os 

servidores. 

 


