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O Seminário “OS na Educação – Somos Contra” abriu as atividades da Greve Nacional, em Goiás, no dia 15 de março.  
As professoras Mirza Seabra e Míriam Fábia e o Promotor de Justiça, Fernando Krebs, foram os palestrantes.

Na abertura do Seminário, a presi-
denta do Sintego, Bia de Lima, lançou o 
segundo número da cartilha “A educação, 
direito de todos e dever do Estado”, edita-
da pelo Sintego, e entregou ao promotor 
Fernando Krebs todas as manifestações e 
denúncias recebidas de entidades contra a 
transferência da gestão escolar e reafirmou 
o posicionamento contrário às OSs. 

Bia de Lima lembrou ainda as ações 
do Sintego contra a implantação das OSs 
na Educação e a luta dos trabalhadores e 
da sociedade goiana para a valorização da 
carreira do magistério, com a construção 
e aprovação da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, que agora está sendo 
desmantelada pelo governo. “A constru-
ção da LDB começou por Goiás e é muito 
triste presenciar a privatização das escolas 
públicas começando por aqui também”.

Apresentando um histórico 
sobre o processo de privatização 

das escolas, Míriam Fábia, 
professora da Faculdade de 
Educação da UFG, elencou 

uma série de medidas adotadas 
que mostram o grau de 

descompromisso com a melhoria 
da qualidade do ensino da rede 
estadual, entre elas, a negativa 

em realizar concurso público, a 
descontinuidade das propostas 
curriculares e o fechamento de 
turmas e de escolas do campo.

“Há uma política sistemática 
de desvalorização da escola 

pública em Goiás”, concluiu 
Míriam Fábia. 

Para a professora Mirza Seabra, que 
também é membro do Conselho 

Estadual de Educação, a implantação 
das OS na Educação em Goiás 
atropela a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. “É 
um retrocesso, as OSs legitimam 
os professores leigos, duramente 
superado no Estado, uma vez que 

o projeto possibilita a exceção 
de contrato de professores sem 

licenciatura para exercer a docência 
em toda a Educação básica, o que 

contraria a LDB, Art. 62”
O Promotor de Justiça  

Fernando Krebs que, junto com o 
Ministério Público de Contas e o 
Ministério Público Federal, está 

travando uma batalha jurídica contra a 
privatização, citou como exemplo de 
ilegalidade a tentativa do Governo do 

Estado de burlar a Constituição Federal, 
transferindo para as OSs a contratação 
de professores e administrativos que 

vão trabalhar nas escolas terceirizadas. 
“OSs na educação é a prova  

cabal da falta de prurido, de limite. 
Moveremos ação na Justiça Federal 
contra transferência de recursos para 

OS, com base em documento do FNDE 
e moveremos também ação contra 

cada OS qualificada e contra quem as 
qualificou”, disse Fernando Krebs. 

Bia de Lima Fernando Krebs

Míriam FábiaMirza Seabra
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Ato Público em Goiânia protesta  
contra as OSs e descaso com a Educação

Ato reuniu educadores de todo o Estado na luta por melhoria da Educação

No segundo dia da Greve Nacional, 
o Sintego promoveu, em frente ao 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 

sede do governo estadual, em Goiânia, um 
ato público em protesto contra a privatiza-
ção das escolas para as OSs, a militarização 
e a terceirização e pelo pagamento do Piso 
dos professores e da Data-Base dos servido-
res administrativos.

Durante o ato, a presidenta do Sinte-
go, Bia de Lima, cobrou o pagamento do 
Piso salarial dos professores da rede esta-
dual, que deveria ter sido pago em janeiro, 
denunciou que o Governo do Estado, além 
do calote na Data-Base/2015 dos adminis-
trativos quer, agora, aumentar a carga horá-
ria, sem compensação salarial e reafirmou o 
posicionamento do Sintego contra a priva-
tização das escolas estaduais para as OSs, 
a militarização e a terceirização. Bia voltou 
a denunciar também a falta de investimento 
na Educação.

“A Educação em Goiás vive na Ida-
de Média, com dinheiro saindo pelo ralo. 
Reafirmamos nosso desafio: repasse a verba 
para as escolas e dê mais autonomia para os 
diretores eleitos pela comunidade escolar e 
faremos muito melhor”.

Regionais

A presidenta da Regional da Cidade 
de Goiás, Luiza Aparecida Valério Cintra, 
denunciou que a Subsecretaria de Educação 
de Goiás ameaçou professores e servidores 
administrativos que participaram do Ato Pú-
blico, dentro da programação da Greve Na-
cional. 

“O subsecretário Jonas Berquó ligou 
em todas as escolas da subsecretaria pedindo 
aos diretores que envie, por email, os nomes 
dos trabalhadores que aderiram à Greve Na-
cional”, denunciou. 

Lucieny Santos, presidenta da Regional 
de Piracanjuba, também reafirmou a posição 
contrária às OSs e cobrou o pagamento do 
Piso, conforme a Lei 11.738/08.

Em Aparecida de Goiânia, de acordo 
com o presidente Valdecy Português, o pre-
feito se comprometeu a pagar a Data-Base 
dos administrativos em maio. Sobre o rea-
juste do Piso dos professores, o Sintego acio-
nou a justiça para que seja pago de acordo 
com a lei.

As OSs vão destruir 
a nossa carreira e 
não vão melhorar a 
Educação. Temos de 
lutar para derrotar 
esse projeto”

“

ainda realização do concurso público”, pro-
testou.

Na Regional de Águas Lindas, segun-
do o presidente Paulo Teles, os municípios 
de Mimoso, Santo Antônio do Descoberto e 
Padre Bernardo estão pagando o Piso confor-
me a lei, mas em Águas Lindas, o prefeito se 
recusa a receber o Sintego para dialogar com 
a categoria. Paulo Teles também chamou a 
atenção para o fortalecimento da luta contra 
as OSs.

“As OSs vão destruir a nossa carreira e 
não vão melhorar a Educação. Temos de lutar 
para derrotar esse projeto”, declarou.

“Repudiamos também a forma como o 
governador está tratando os educadores ad-
ministrativos, não pagando a Data-Base, não 
corrigindo a tabela e usando os quinquênios 
para completar o salário mínimo. E cobramos 
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Sintego mantém luta contra OS

Sem nenhuma OS com ex-
periência na área da Educa-
ção, a Seduce foi obrigada a 

inutilizar o primeiro chamamento 
e desclassificar todas as empresas 
que se apresentaram para gerir as 
23 escolas da Região de Anápo-
lis, adiando para segundo semes-
tre a transferência da gestão. Não 
foi por falta de aviso ou alerta. 

Nenhuma das empresas 
qualificadas como OS tem capa-
cidade técnica e a Educação como 
meta e está patente que objetivo 
de sua criação foi unicamente 
atender ao projeto do governo. 
E o posicionamento da própria 
secretaria ao divulgar o resulta-
do não deixa dúvidas: “Raquel 
informou que a desclassificação 
decorreu de falta de clareza so-
bre qual seria o papel da entidade 
dentro da escola.” 

Ora, não faltou clareza, fal-
ta capacidade e experiência sobre 
a realidade do ambiente escolar 
e sobre o que é Educação. Esta 

é a verdade. E o adiamento não 
vai modificar a situação, uma vez 
que as OS continuarão sendo pei-
xes fora d’água, alienígenas no 
processo educacional.

Esta situação poderia ter 
sido evitada se o governo dialo-
gasse mais e ouvisse mais. Desde 
o anúncio deste processo perni-
cioso, o Sintego tem insistido que 
não é a gestão das escolas que 
afeta a qualidade do ensino, mas 

a má gestão dos recursos, a não 
valorização dos trabalhadores e a 
falta de investimento na infraes-
trutura das escolas que mantém 
estacionado o ensino público 
goiano. 

Foram várias as ações do 
Sintego para impedir a privatiza-
ção das escolas, desde consulta 
ao Ministério da Educação, ma-
nifestações públicas em Goiânia 
e cidades do interior, denúncias 

na imprensa local e nacional, até 
representação junto ao Ministério 
Público denunciando a falta de 
transparência e ilegalidades con-
tidas no Edital de Chamamento, 
fato que culminou com uma ação 
civil pública assinada também 
pelo Ministério Público de Con-
tas pedindo o cancelamento do 
Edital. (Confira na página 6)

O Sintego lançou ainda dois 
números da cartilha “A educação, 
direito de todos e dever do Esta-
do”, em que levanta, na primeira 
edição, uma série de questiona-
mentos sobre Piso, carreira, con-
curso público, recursos federais, 
etc., e na segunda edição mostra, 
com números, que a adoção das 
OSs em outros países não resul-
tou em melhoria para a Educação, 
e também que a realidade das 
OSs na saúde é bem diferente da 
propagada pelo governo.

O Sintego vai continuar a 
luta para impedir que as escolas 
estaduais sejam privatizadas.

Seminário discute OS na Educação

FNDE confirma: recursos do  
FUNDEB são para pagar efetivos

E em resposta ao questiona-
mento do Sintego sobre a utilização 
dos recursos do Fundeb para pa-
gamento de trabalhadores contra-
tados pelas Organizações Sociais, 
o FNDE respondeu, por meio da 
coordenadora-geral substituta, Au-
reli Oliveira Turra, “os recursos 
repassados pelo Fundeb devem ser 
aplicados (...) em ações considera-
das de manutenção e desenvolvi-
mento do ensino para a educação 
básica pública (...) sendo necessária 
a ressalva de que pelo menos 60% 
da totalidade dos recursos destina-
-se à remuneração dos profissionais 
do magistério público da educação 
básica, em efetivo exercício na rede 
pública e na esfera de atuação prio-
ritária do ente federado, nos termos 
do artigo 22 da Lei 11.494 de 2007”, 
que regulamenta o Fundeb.

Os incisos II e III do Art. 22 
da referida lei estabelecem quem 
são os profissionais da Educação 
que receberão pelos recursos do 

Fundeb e em que condições:
II - profissionais do magistério 

da educação: docentes, profissionais 
que oferecem suporte pedagógico di-
reto ao exercício da docência: direção 
ou administração escolar, planejamen-
to, inspeção, supervisão, orientação 

ou estatutária, com o ente gover-
namental que o remunera, não sen-
do descaracterizado por eventuais 
afastamentos temporários previstos 
em lei, com ônus para o emprega-
dor, que não impliquem rompimen-
to da relação jurídica existente.

educacional e coordenação pedagógi-
ca;

III - efetivo exercício: atuação 
efetiva no desempenho das atividades 
de magistério previstas no inciso II 
deste parágrafo associada à sua regu-
lar vinculação contratual, temporária 
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03.03.15 - Em Audiência Pública promovida pela 
Faculdade de Educação da UFG, o Sintego denun-
cia que o governo promove o caos na rede de ensino 
para justificar a implantação das OSs

19.09.15 - Sintego denuncia ao MP-GO falta de 
transparência do Governo do Estado nas discussões 
sobre OS na Educação

23.10.15 - Sintego denuncia projeto das OSs em re-
união no Conselho Estadual de Educação.

06.11.15 - Em coletiva à imprensa, Sintego denun-
cia projeto das OSs na Educação.

24.11.15 - Sintego protocola representação no MP-
-GO contra as OSs.

27.11.15 - Sintego promove “Abraço em Defesa da 
Escola Pública e contra as OSs”, no Colégio Lyceu 
de Goiânia, o mais tradicional do Estado.

27.11.15 - Debate na Rádio Vinha FM, presiden-
ta do Sintego desafia secretário responsável pelas 
OSs, Antônio Faleiros.

08.12.15 - Sintego participa de Audiência Pública 
“As OSs em debate”, do Fórum Estadual de Educa-
ção, e reafirma falta de diálogo do governo.
08.12.15 - Lançamento da cartilha “A educação é 
direito de todos e dever do estado”.

16.12.15 - Sintego é recebido em audiência no 
MEC, que se posiciona contra OSs em escolas pú-
blicas.

20.01.16 - Sintego questiona legalidade das OSs du-
rante audiência pública promovida pela OAB-GO.
28.01.16 - Sintego denuncia desrespeito aos princí-
pios constitucionais no Edital de Chamamento da 
Seduce, em Audiência Pública realizada em Anápo-
lis, por determinação da Justiça.  Promotor de Justi-
ça, Marcelo Henrique dos Santos, sugere suspensão 
do processo.

02.02.16 - Ato Nacional organizado pelo Sintego e 
CNTE reúne em Goiânia sindicatos e entidades de 
todo país contra as OSs.
15.02.16 - Seduce muda local de abertura dos 
envelopes e impede entrada do Sintego
15.02.16 - Sintego denuncia ao MP-GO falta de 
transparência na abertura dos envelopes com pro-
postas das OSs.
16.02.16 - Sintego se reúne com presidente da 
OAB-GO e pede parecer contrário às OSs
16.02.16 - MP-GO, MPF e MP de Contas recomen-
dam Seduce adiar edital das OSs.
17.02.16 - Sinpro-GO e demais sindicatos de escolas 
privadas manifestam apoio ao Sintego contra as OSs.

26.02.16 - Seduce ignora recomendação de MPF, 
MP-GO e MP de Contas escolhe OSs sem experiên-
cia em Educação
02.03.16 - Apoiados em denúncias do Sintego, MP-
-GO e MPC pedem na Justiça suspensão de edital 
de chamamento das OSs.
02.03.16 - Sintego participa de debate na CAJ-
-OAB: jovens advogados votam contra a implan-
tação das OSs.
03.03.16 - Conselho da Ordem dos Advogados de 
Goiás recomenda ao Governo do Estado a suspen-
são do projeto das OSs.
10.03.16 - Provocado pelo Sintego, Fórum Nacio-
nal de Educação se manifesta contra as OSs.
10.03.16 - Audiência Pública promovida pela UFG-
-Catalão diz não às OSs.
14.03.16 - FNDE confirma em ofício ao Sintego: 
recursos do Fundeb não podem ser investidos nas 
OSs.

15.03.16 - Seminário “OS na Educação – Somos 
contra”, promovido pelo Sintego abre Greve Nacio-
nal da Educação, em Goiás.

15.03.16 - Lançado o segundo número da cartilha 
“A educação, direito de todos e dever do Estado”.
15.03.16 - Imprensa divulga ofício do FNDE à 
Seduce, proibindo destinar recursos federais para 
as OSs.

16.03.16 - Ato púbico da Greve Nacional em frente 
ao Palácio Pedro Ludovico protesta contra as OSs.
17.03.16 - Regionais do Sintego fazem manifesta-
ção em 17 cidades do Estado contra as OSs.

Cronologia da luta do Sintego  
contra as OSs na Educação
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Sintego não mente
FNDE confirma o que o Sintego sempre disse: 

dinheiro público não pode pagar OSs

A verdade que o Sintego vem dizendo há vá-
rios meses finalmente veio à tona através do 
Ofício nº 19 de 22/01/2016 enviado à SEDU-

CE pelo FNDE. No documento, a presidenta adjunta 
Jaana Flávia Nogueira, responde questionamento da 
secretária Raquel Teixeira: “Os recursos do FNDE 
podem ser administrados por organização social que 
realize a gestão administrativa das unidades escola-
res estaduais?”.

A resposta é a mais direta possível

“Senhora secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, e fazendo re-
ferência à demanda expressa no ofício nº 1.945 de 
09 de novembro de 2015, da Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte do Estado de Goiás, após ouvidas as 
áreas técnicas dos programas PNAE – Programa Na-
cional de Alimentação Escolar, PNATE – Programa 
Nacional de Transporte Escolar e PDDE – Programa 
Dinheiro Direito na Escola, bem como a Procurado-
ria Jurídica do FNDE, informamos a impossibilidade 
de os recursos transferidos a conta destes programas 
serem geridos por organizações sociais que venham 
a realizar gestão administrativa das unidades escola-
res estaduais”, frisa.
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A Educação diz sim à Democracia

O Sintego se juntou a entidades de educadores de todo o país na defesa da 
Democracia

200 mil trabalhadores de todo 
Brasil participaram da ma-
nifestação em favor da De-

mocracia, realizada no dia 31 de 
março, em Brasília. Convocados 
pela CNTE, o Sintego e as enti-
dades que representam os traba-
lhadores em Educação de todo o 
Brasil protestaram contra o golpe 
do impeachment e defenderam a 
manutenção das políticas públi-
cas que garantiram a melhoria da 
qualidade de vida de milhões de 
pessoas nos últimos 12 anos.

A interrupção do mandato 

legitimamente eleito em 2014 
significa não somente uma gra-
ve ruptura democrática, mas 
o assalto a direitos duramente 
conquistados pela classe traba-
lhadora da Educação, como a 
aposentadoria especial, o Piso 
salarial dos professores, a esta-
bilidade no serviço público, o 
PNE, investimento de 10% do 
PIB e dos royalties do petróleo 
na Educação e escola pública 
com gestão pública, portanto, 
lutar pela Democracia é lutar 
pelos nossos direitos.
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