
 

 

 

 

Brasília, 07 de julho de 2020.  

 

CARTA ABERTA DO MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

BRASIL (MIEIB) À PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – MG, SOBRE A SUSPENSÃO DOS 

CONTRATOS DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Juiz de fora, Antônio Almas, 

Excelentíssima Senhora Secretária de Educação de Juiz de Fora, Denise Vieira Franco, 

 

 

O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), movimento social 

composto por fóruns estaduais, municipais e regionais presentes nos 26 estados da Federação e no 

Distrito Federal e que se articulam em defesa dos direitos de bebês e crianças pequenas residentes em 

território nacional à Educação Infantil pública e com qualidade social, redige a presente carta aberta 

com vistas a solicitar revisão das medidas de contenção de gastos públicos, tomadas pela 

governabilidade da cidade de Juiz de Fora que, dentre outras medidas, ocasionaram a suspensão dos 

contratos de trabalho de profissionais da educação. 

 

Recentemente tomamos conhecimento de ações realizadas tanto pelo Poder Executivo quanto 

pelos/as representantes da Câmara Legislativa do município de Juiz de Fora, que visam a suspensão 

dos contratos de trabalho dos/as profissionais de educação – fator que impacta diretamente sobre a 

educação pública na referida cidade, com efeitos severos sobre as condições de oferta de Educação 

Infantil. 

 

É sabido que o nosso país, bem como o resto do mundo, atravessa uma das maiores crises de 

saúde pública da história. A acentuada e progressiva proliferação da pandemia ocasionada pela 

Covid-19 tem agravado potencialmente a crise econômica vivida nos últimos anos, o que impacta a 

segurança, proteção e provisão da população brasileira, sobretudo da parcela mais vulnerável, 

incluindo os bebês e as crianças pequenas. A ineficácia de ações de coordenação do enfrentamento 

da pandemia, seja por parte do governo federal, seja por parte do governo estadual, tem forçado os 

municípios a agir sozinhos e sem respaldo na tomada de decisões e na construção de programas de 



combate e enfrentamento da crise sanitária instaurada pelo avanço da Covid-19. Entretanto, muitas 

dessas ações, ao invés de minimizar os prejuízos econômicos, têm se mostrado ineficazes e geradoras 

de novos problemas para o próprio município.  

 

O MIEIB recebe com extrema apreensão a notícia da suspensão dos contratos dos/as 

profissionais da educação de Juiz de Fora, pois é de conhecimento amplo que essa medida impacta 

diretamente mais de dois mil e oitocentos (2800) profissionais da educação que atuam na rede 

municipal de ensino. Ademais, no que diz respeito à oferta pública de Educação Infantil, a referida 

ação promoverá a imediata interrupção do projeto educacional que, no âmbito da municipalidade, 

vem se preocupando com o desenvolvimento pleno de bebês, crianças e seus respectivos familiares – 

o que traz prejuízos ainda maiores do que aqueles já ocasionados pela crise sanitária que assola nosso 

país. 

 

Somos contrários a qualquer tentativa de retirada de direitos das/os profissionais da educação, 

pois medidas desse porte configuram-se, outrossim, como ameaça aos direitos dos próprios bebês e 

crianças pequenas em usufruir de um projeto educativo sólido e com efeitos positivos sobre seu 

desenvolvimento e suas aprendizagens. O MIEIB compreende que tal estratégia impacta diretamente 

 na segurança econômica e na provisão das famílias dessas profissionais, que também têm sofrido 

com o avanço da crise da pandemia de Covid-19 e não podem ter seus proventos interrompidos. 

 

Desse modo, solicitamos reconsideração da decisão de suspensão dos contratos de trabalho 

dos/as profissionais da educação que atuam na rede pública de Juiz de Fora. Para tanto, solicitamos 

ao Senhor Prefeito que, objetivando renovar o compromisso com a educação municipal, suspenda 

todos os projetos em tramitação, reestabelecendo imediatamente o retorno desses profissionais às suas 

atividades profissionais, restaurando, inclusive, eventuais direitos laborais.  

 

Atenciosamente, 

 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

 

COMITÊ DIRETIVO DO MIEIB 2018-2020 

TITULARES 

Norte  Nordeste  Centro-Oeste  Sudeste  Sul  

Ana Alice Monteiro dos 
Santos – RR  

Célia Maria Vieira dos Santos – 
PE  

Maria Aparecida Camarano 
Martins – DF  

Fernanda Cristina de Souza - 
SP  

Soeli Terezinha Pereira – PR  

aa.monteiro@bol.com.br 
  

celia.m.v.santos@gmail.com 
  

aparecida.cida@gmail.com 
  

fernandasouzaifsp@gmail.com 
  

soelitp@gmail.com 
  

SUPLENTES 

Francisca Serrão - RO  Rose Bonfim - BA  Cléria Franco - MT  Sandro Vinícius dos Santos - 
MG  

Ariete Brusius – RS  

franciscaserrao13@gmail.com 
  

ropeixe@gmail.com 
  

cleria_franco@outlook.com 
  

sandrovssantos@gmail.com 
  

arietebr50@gmail.com 
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