
Governador anuncia pagamento do 13º a
servidores que ainda não tinham recebido
benefício
Qua 20 maio

O governador Romeu Zema anunciou nesta quarta-feira (20/5), em coletiva, o pagamento do 13º
aos 17% dos servidores que ainda não tinham recebido o abono natalino referente a 2019. Zema
também anunciou a escala de pagamento de maio. A primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, será
depositada no dia 22 e a segunda, com o restante, no dia 27 de maio.

O chefe do Executivo explicou que tanto o 13º quanto a folha de maio só foram viabilizados com
ajuda de uma decisão judicial, que gerou uma receita para o Estado no valor de R$ 1 bilhão. “O
valor refere-se a um depósito judicial da Vale relacionado à tragédia de Brumadinho”, disse. Na
ocasião, o governador também anunciou o pagamento do abono fardamento.

Romeu Zema afirmou que a folha de junho volta a ser uma preocupação. “Nos meses de abril e
maio contamos com recursos extraordinários. Ao contrário, não teríamos receitas para pagar as
despesas ordinárias”, explicou.

Socorro

O governador lembrou que participará nesta quinta-feira (21/5) de uma videoconferência com o
presidente Jair Bolsonaro para tratar do projeto de ajuda do governo federal a estados e municípios.
Aprovado pelo Congresso no dia 6 de maio, o projeto, que prevê repasse de R$ 60 bilhões,
aguarda sanção do presidente.

Minas terá uma ajuda de R$ 750 milhões durante quatro meses, totalizando R$ 3 bilhões. “O valor
virá em boa hora, mas vale lembrar que é insuficiente para cobrir a queda na arrecadação no valor
de R$ 2 bilhões prevista em junho”, afirmou Zema.

Equilíbrio

Também na quinta-feira (21/5) o governador se reúne com os chefes do Legislativo e do Judiciário
mineiro para detalhar a situação financeira do Estado. “Eu tenho deixado claro que não podemos
ter servidores de primeira, segunda e terceira categorias no Estado. É preciso ter um equilíbrio entre
os Poderes para não prejudicarmos quem ganha pouco e beneficiar quem ganha mais”, explicou.


