
Moção do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte em apoio à Greve dos
Professores da Rede Privada de Ensino de Minas Gerais.

O Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte – CME/BH manifesta seu apoio à
Greve dos  professores  da Rede Privada  de Ensino do Estado de Minas  Gerais  e  repudia  as
propostas  apresentadas  pelo  Sindicato  das  Escolas  Privadas  /  SINEP-MG,  no  que  tange  as
mudanças  estruturais  em sua  Convenção  Coletiva  de  Trabalho/  CCT MG,  que  implique  na
retirada de direitos historicamente conquistados pelos professores e professoras da Rede Privada
do Estado de Minas Gerais.

Manifestamos  nossa  preocupação  quanto  a  garantia  ao  direito  de  greve  previsto  na
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil/CF  88  e  o  seu  cumprimento.  Desse  modo,
rechaçamos quaisquer atitudes que representem coerção ou intimidação ao professor que exerça
seu direito constitucional de greve. Esse CME repudia ações arbitrárias que caracterizem assédio
moral, bem como práticas anti-sindicais que restrinjam o pleno exercício da democracia.

Reafirmamos a importância e a complexidade do trabalho de cuidar e educar, bem como,
a  relevância  de  que  esta  função  seja  exercida  por  profissionais  da  Educação  qualificados  e
valorizados,  assegurando,  assim,  as finalidades  legais da Educação Escolar,  a  saber,  o  pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho, enfim, os direitos das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a aprender, de
suas famílias em suas expectativas e dos trabalhadores em questão. 

Assim,  salientamos  que  professores  grevistas  não  podem ser  substituídos  por  outros
profissionais  quando de sua adesão ao  movimento.  Diante disso,  esse  CME repele  qualquer
forma de repressão exercida contra professores e destaca a necessidade de garantias ao direito de
participarem de movimentos que visem proteger e melhorar suas condições de trabalho, bem
como assegurar que não haja prejuízo a suas conquistas adquiridas e previstas em sua Convenção
Coletiva de Trabalho.

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2018.


