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DENÚNCIA: 

PREFEITURA DE GOIÂNIA DESTITUI DIRETORA DE ESCOLA 
E AGRIDE PROFESSORES 

 
Goiânia, 1º de setembro de 2010 

 
No último dia 24 de agosto, a professora Mary Cristina Faleiro, diretora da Escola Municipal 
Castorina Bittencourt Alves, em Goiânia, foi sumariamente destituída do seu cargo por 
ordem da Secretária Municipal de Educação, Márcia Pereira Carvalho. Trata-se de um ato 
de clara perseguição política e tentativa de silenciar as graves denúncias de corrupção e 
improbidade administrativa atribuídas à Secretaria e à administração municipal, que vêm 
sendo feitas nos últimos anos. 
 
Naquela tarde, os funcionários Ilsa Cristina Oliveira e Hudson Duarte Martins, 
acompanhados de ostensiva tropa da Guarda Municipal, entraram na escola e informaram 
que a Prof.ª Mary Cristina estava sendo destituída, porque teria feito denúncias contra a 
Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, anunciaram que estavam cumprindo ordens 
da Secretária para trancar a escola! Em vez de se punir o denunciado, pune-se aquele se 
não se omite em seu dever moral de expor os fatos. 
 
Somente após várias horas, quando a comunidade protestava em massa contra a ordem 
arbitrária, é que chegou uma Portaria dizendo que a diretora estava sendo destituída em 
razão da continuidade da greve dos trabalhadores da educação que estava em curso desde 
o dia 19 de maio. Esse argumento jamais seria um motivo para a destituição sumária, já que 
a Prof.ª Mary Cristina exerceu suas atribuições em todo o período da paralisação, inclusive 
no período das férias escolares, o que resta devidamente comprovado no Mandado de 
Segurança ajuizado por advogado da ABRAPO. 
 
Já no dia seguinte, a Escola estava ocupada pela Guarda Municipal, que controla a entrada 
no local. Desde essa data, a própria diretora da escola está impedida de entrar, assim como 
outros professores e servidores solidários a ela. Um verdadeiro golpe, um atentado à 
democracia praticado pela prefeitura de Goiânia, contra uma diretora que foi eleita pela 
comunidade escolar para o período de janeiro de 2009 a janeiro de 2012. 
 
A Secretária Municipal de Educação Márcia Pereira Carvalho e o prefeito Paulo Garcia 
condenam a si próprios ao perseguir uma servidora que fez denúncias contra a 
administração. Confirmam a veracidade de tais denúncias. Mais que isso, perseguem de 
maneira pessoal utilizando-se da greve dos servidores municipais da Educação como 
pretexto, dizendo que a referida escola não havia voltado da greve, quando a própria greve 
ainda estava em curso! 
 
Além de retirar uma diretora eleita e impor uma interventora, a Prefeitura descumpre a 
própria legislação municipal, que diz que um diretor só pode ser destituído por decisão da 
Assembléia Geral da comunidade escolar, ou por falta grave devidamente apurada em 
processo administrativo. E nada disso ocorreu. 
 
Com tudo isso, a “Justiça”, apreciando Mandado de Segurança contra a violação do direito, 
negou liminar em 27 de agosto, alegando não constatar, “a priori, a existência de um dos 
pressupostos necessários para o deferimento da liminar pleiteada, assim a existência da 
plausibilidade do direito”. 
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Não bastando, na última sexta-feira, um grande número de professores solidários à diretora 
foi à escola procurar um diálogo para a solução do problema, sendo violentamente 
agredidos pelos Guardas Municipais que tomaram a escola, e dali expulsos (ver vídeo 
publicado no site www.educacaogoiania.org.br). 
 
Desde 2007, a diretora Mary Cristina tem, em vão, mandado ofícios e solicitado à Secretaria 
que promovesse a segurança da escola, que chegou a ser furtada no último mês de julho. 
Agora, para agredir trabalhadores e criar um ambiente de fascismo na comunidade, dezenas 
de tropas municipais e de viaturas sentam guarda na escola diuturnamente, revelando com 
o que a Secretaria está realmente preocupada. 
 
Tudo isso acontece enquanto os representantes políticos da burguesia e do latifúndio no 
Estado desfilam seus rostos sorridentes e promessas em busca de votos na farsa eleitoral. 
A prefeitura de Goiânia, formada pelo PT de Paulo Garcia e pelo PMDB de Íris Rezende, 
que agora é candidato a governador, agride, persegue e retira descaradamente os direitos 
dos trabalhadores, apoiados pela Câmara Municipal e pelo Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação em Goiás (SINTEGO), que também é controlado pelo PT. 
 
Ao perseguir os trabalhadores da educação, a prefeitura dá aos estudantes uma aula de 
arbitrariedade, ilegalidade, imoralidade e perseguição, aplicados na prática. Do outro lado, 
os trabalhadores da educação têm fortalecido seu movimento e dado uma aula de como 
lutar pelos direitos e de persistência. A resposta a cada arbitrariedade é mais luta.  
 
A Associação Brasileira dos Advogados do Povo (ABRAPO) repudia com veemência esses 
atos e pede que essa denúncia seja divulgada o mais amplamente possível, fazendo-lhe 
circular por todos os meios, nacional e internacionalmente, para que a verdadeira justiça 
seja feita e os responsáveis punidos por todas essas arbitrariedades. 
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