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Categorias paralisam atividades em Uberaba em protesto contra a 

reforma da Previdência e em defesa da educação 

 

Professores, estudantes e profissionais de outros setores aderiram à mobilização 

nacional. 

Por G1 Triângulo Mineiro 
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Algumas categorias em Uberaba aderiram à mobilização nacional e paralisaram as 
atividades nesta sexta-feira (14) em protesto contra a reforma da Previdência e contra os 
bloqueios de recursos para a educação. 
 
O diretor de relações públicas do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba 
(Sindemu), Adislau Leite, confirmou que servidores da rede municipal de ensino 
paralisaram atividades. No entanto, ainda não foi divulgado um balanço com a quantidade 
de educadores que aderiram ao movimento.  
"Esperamos uma boa adesão, assim como foi no dia 15 do mês passado", disse Adislau. 
 
Procurada pelo G1, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que apenas 
uma unidade de ensino municipal está totalmente paralisada. As famílias e os alunos 
foram avisados com antecedência e haverá reposição de aula, de acordo com os critérios 
estipulados pela Seção de Inspeção da Semed. 
Ainda segundo a Semed, mais seis unidades escolares estão com atendimento parcial, 
mas as gestoras se organizaram e as aulas estão ocorrendo normalmente. As outras 66 
unidades estão funcionando sem intercorrências. "O total de servidores paralisados que 
aderiram ao movimento da Educação são de 140 pessoas. Por fim, outros serviços 
públicos estão funcionando dentro da normalidade", diz trecho da nota enviada pela 
secretaria. 
 
Maria Helena Gabriel, coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação 
(SindUTE) em Uberaba, acredita que mais de 40% das escolas estaduais vão aderir à 
paralisação ao longo desta sexta. "Os cortes na educação são ruins para todos", disse 
Maria Helena. 
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-
MG) disse, em nota, que esta sexta-feira é dia letivo no calendário da rede estadual e que 
acompanhará a adesão das unidades escolares da rede ao longo do dia. 
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O G1 também solicitou informações sobre a situação das aulas na Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM). Em nota, a universidade informou que "as atividades 
previstas em calendário acadêmico continuam normalmente nos campi da UFTM. A Pró-
Reitoria de Ensino destaca a obrigatoriedade no cumprimento dos conteúdos e atividades 
previstas em Plano de Ensino. Desta forma, para não proporcionar prejuízo aos 
estudantes, a respectiva reposição deverá ser empregada nos casos devido à 
paralisação". 
 
Ainda conforme a nota, a UFTM foi informada pelo Sindicato dos Trabalhadores e dos 
Técnicos Administrativos em Educação da UFTM (Sindttae) sobre a adesão à paralisação 
desta sexta. No mesmo documento, o Sindicato esclareceu que será mantido o 
funcionamento de todos os serviços essenciais de acordo com a legislação vigente. 
 
Em assembleia na última segunda-feira (10), os bancários também aprovaram adesão à 
paralisação. Ao G1, o presidente do sindicato, Baltazar Luzia Pinto, disse, no fim da 
manhã, que pelo menos oito agências só teriam atendimento ao público após às 12h. 
 
Manifestantes estiveram em frente à garagem de empresa de ônibus 

 

A Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer na garagem da empresa de ônibus Líder, 
na Avenida Deputado José Marcus Cherem, na madrugada desta sexta-feira (14), onde 
um grupo de manifestantes se posicionou no local destinado a entrada e saída dos ônibus 
do transporte público. 
 
Conforme consta no registro da PM, eram cerca de 50 manifestantes. A maior parte se 
identificou como estudante. O grupo estava com uma faixa "basta de desemprego. Em 
defesa da educação e contra o fim da aposentadoria". 
Ainda segundo o registro, os policiais conversaram com os manifestantes, informando-os 
sobre "a ilegalidade do ato, uma vez que estavam privando os motoristas de trabalharem". 
 
Após a conversa, de forma pacífica, o grupo decidiu liberar a saída dos veículos e, após 
uma reunião, se dispersou de forma voluntária, deixando o local. 
Procurada pelo G1 nesta manhã, a empresa Líder informou que com a dispersão do 
grupo não houve atraso na saída dos ônibus e que o serviço está normal nesta sexta-
feira. 
 


