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Deputada vai ao MP após Paraopeba convocar professores para trabalho presencial 

Desde o último dia 14 profissionais da educação retornaram às atividades no município 

 

Foto: Uarlen Valério/O TEMPO 

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, foi ao Ministério Público depois de a Prefeitura de Paraopeba, na região Central do Estado, 
convocar os professores do município para a realização de atividades presenciais. 

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a diretora de uma das escolas municipais compartilhou “a boa 
notícia de que estão voltando”. “Estamos aqui na escola para organizar, pra gente estar voltando com as 
atividades escolares, mas em um formato diferente. Vocês (alunos) vão continuar em casa, nós, professores 
e diretores, estaremos aqui na escola todos os dias no horário normal que vocês estudam”, disse a diretora. 

No último dia 14, a prefeitura publicou um decreto determinando o retorno às atividades para diretores de 
escola, especialista em educação básica, professores de educação básica I e II e educadores infantis. Os 
servidores que estivessem de férias tiveram o período suspenso e deveriam retornar ao trabalho nesta sexta-
feira (17). 

Em ofício enviado ao promotor de Paraopeba, Luiz Gustavo Carvalho Soares, Beatriz Cerqueira pede que a 
procuradoria do município tome todas as medidas cabíveis que julgar necessárias, em caráter de urgência, 
para que a prefeitura se abstenha de fazer qualquer convocação dos profissionais da educação municipal 
para o exercício de quaisquer atividades funcionais, “garantindo, assim, a proteção à saúde e à vida de todos 
os trabalhadores e da população por meio da manutenção do Distanciamento Social Ampliado recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde”. O documento foi direcionado também ao chefe do MP em Minas. 

Em contato com a reportagem, Beatriz Cerqueira informou que o Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) se reuniu nessa quinta-feira (16) com o Executivo de Paraopeba, 
“que foi irredutível e manteve a convocação”, segundo a parlamentar. A reportagem tentou contato com o 
prefeito de Paraopeba e com a prefeitura, mas não teve as ligações atendidas. 
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