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Servidores da educação paralisam atividades em protesto à reforma da 

Previdência em Divinópolis 

 

Parte dos servidores de escolas estaduais, municipais e instituições federais 

aderiram à paralisação nacional nesta sexta (14). 

Por G1 Centro-Oeste de Minas 
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Parte dos servidores de escolas estaduais, municipais e instituições federais em 
Divinópolis aderiram à paralisação nacional nesta sexta-feira (14), em protesto a PEC 
06/2019 que trata da reforma da Previdência. 
 
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) disse que a data é considerada dia 
letivo no calendário da Rede Estadual, e que está acompanhando a adesão das unidades 
escolares da rede ao longo desta sexta-feira. 
 
O G1 entrou em contato com a Prefeitura Municipal, sobre a paralisação nas unidades de 
ensino do município e aguarda retorno. 
 
De acordo com a diretora de políticas sociais do Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), Maria Catarina Laboré, até a manhã desta sexta-
feira (14) ,17 escolas informaram ao sindicato que paralisaram as atividades totalmente, e 
cinco interromperam parcialmente os trabalhos. 
 
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do Município de 
Divinópolis (Sintemmd), Rodrigo Rodrigues, afirmou que, nesta quinta-feira (13), 25 
escolas confirmaram a paralisação. Ele informou também que está apurando se mais 
instituições aderiram ao movimento nesta sexta-feira. 
 
Universidades 
 

A direção da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) – Campus Dona Lindu, 
informou ao G1 que paralisou totalmente as atividades nesta sexta. A entidade paralisou 
os serviços em protesto também o bloqueio de recursos na educação. 
 
A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) informou que após uma assembleia 
nesta quinta-feira, estudantes e professores decidiram aderir ao movimento. Entretanto, a 
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assessoria de comunicação da instituição afirmou que a Universidade não interrompeu o 
seu funcionamento, e estará aberta durante todo o dia. 
 
Serviços 

 

Procurado pelo G1, o Consórcio TransOeste, responsável pelos ônibus do transporte 
coletivo em Divinópolis, afirmou que todos os ônibus rodam normalmente na cidade. O 
comércio também funciona normalmente na cidade, assim como as instituições bancários. 
 


