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Protesto contra cortes da educação e a reforma da Previdência 

Foto: Alex de Jesus/O Tempo 
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Protesto acontece no centro de BH 

Foto: Alex de Jesus/O Tempo 

 

 
Protesto acontece no centro de BH 

Foto: Alex de Jesus/O Tempo 



 
Manifestantes fazem protesto contra cortes na educação, no centro de BH 

Foto: Alex de Jesus 

 

 
Protesto em Belo Horizonte contra os cortes na educação 

Foto: Alex de Jesus/O Tempo 

Por volta do meio-dia desta sexta-feira manifestantes saíram da praça Afonso Arinos em 

direção à praça da Estação. Eles protestam contra a reforma da Previdência e contra os 

cortes da educação definido pelo Ministério da Educação. 

Entre os que participam do ato no centro de Belo Horizonte, a maior parte é de 

representantes da educação e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A 

manifestação é um desdobramento da greve geral que ocorre hoje em todo o Brasil. Não 

houve registro de nenhum tumulto e o ato segue pacífico. 

A coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 

Gerais (Sindi-Ute-MG), Denise Romano, destacou que a categoria está promovendo atos 
em todo o Estado de Minas Gerais.  



O secretário geral da CUT Minas, Jairo Nogueira, diz que apresentações culturais vão 

ocorrer na praça da Estação até 16h. O local é o ponto de encontro dos manifestantes. 

Metrô fechado 

 

Na estação do metrô do Eldorado, os portões estavam fechados na manhã desta sexta 

feira. Segundo informações da CBTU, em função da paralisação anunciada pelo 

Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, todas as 19 estações do metrô encontram-
se fechadas e assim permanecerão ao longo de todo o dia. 

Saúde 

Os centros municipais de saúde também aderiram à greve. Na unidade Waldomiro Lobo, 

no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, apenas um médico e uma 
enfermeira estão fazendo atendimentos de casos graves. 

 

Já na upa JK, em Contagem, na região metropolitana da capital, os atendimentos não 

foram paralisados. A unidade está funcionando normalmente. 
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BHTrans parada 

Quem também não está trabalhando hoje são os funcionários da  BHTrans. 

Os  trabalhadores da educação rede municipal de ensino de Belo Horizonte também 
aderiram à  greve. A mobilização da  categoria  começou na última quarta-feira. 

De  acordo com o Sind-Rede, o objetivo é protestar contra os cortes de verbas do setor. 

Os bancários de BH e região metropolianta  também estão de greve para protestar contra 

a reforma da previdência.  

Durante a manhã foram registrados protestos em várias rodovias do Estado. 

 


