
 

 

Of. Circ. Nº 043/2019 PR/SG     

Brasília, 19 de agosto de 2019 

 

 

Da: Presidência e Secretaria Geral 

Para: Presidência e Secretaria Geral 

         Entidades filiadas 

 

 

Assunto: Em defesa da Educação, Soberania Nacional, Contra a Reforma da Previdência e o 

(des)governo Bolsonaro continuamos na luta 

 

 

 Companheiras e companheiros, 

 

O dia 13 de agosto foi de luta e esperança com manifestações em todo o país. Os protestos 

contra os cortes na educação tomaram as capitais e muitas cidades do interior. A Marcha das 

Mulheres Indígenas por “Território: nosso corpo, nosso espírito” tingiu a Esplanada dos 

Ministérios de Urucum. E no dia 14 de agosto mais de 100 mil mulheres do campo, das águas e 

das florestas, apoiadas pelas mulheres das cidades, coloriram Brasília com a Marcha das 

Margaridas.  

 

Essas manifestações protagonizam resistência e enfrentamento ao (des)governo Bolsonaro 

e as suas políticas de destruição de direitos e desmonte dos serviços públicos em, especificamente, 

da educação pública. 

 

 Parabéns aos sindicatos filiados e aos seus dirigentes pela garra na construção e 

participação dessas ações históricas. A potência desses atos reafirma que nossa mobilização deve 

ser permanente.  

 

Tendo como referência os eixos de ações "Fortalecimento da Escola" e "Mobilização 

Permanente", aprovados no CNE/CNTE, orientamos as entidades para realizar ações nos locais de 

trabalho, como debates e seminários, sobre: 

 

a) Reforma da Previdência 

 

b) Precatórios do FUNDEF 

 

c) O Novo FUNDEB 

 

d) Orçamento da Educação para 2020 

 

e) Novas fontes de recursos para a educação 

 

f) Custo Aluno Qualidade 

 

g) Escola como uma Unidade Orçamentária 

 

h) Processos de mercantilização e privatização da Educação Pública 



 

 

 

 

Convocamos as direções das entidades filiadas para iniciarem a mobilização para a semana 

de 1 a 7 de setembro com o mote "Em defesa da Soberania Nacional, Contra a Reforma da 

previdência e o (des)governo Bolsonaro".   

 

A sugestão é de que de 1º a 06 de setembro, realizemos AULAS PÚBLICAS em locais de 

grande concentração. Usemos nossa criatividade para potencializar ações que chamem a 

comunidade a participar.  

 

No dia 7 de setembro estamos convocados a participarmos massivamente do Grito dos/as 

Excluídos/as que acontece em muitas cidades Brasil afora. O Grito possui um facebook com 

informações importantes: https://www.facebook.com/grito.dosexcluidos/. Podemos, então, 

acompanhar reflexões, realização de reuniões e encaminhamentos neste link. 

 

Vamos manter nossa mobilização, com o estímulo de Paulo Freire que nos convoca a 

esperançar: 

 

Esperançar é se levantar, 

esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, 

esperançar é não desistir!  

 

Esperançar é levar adiante,  

esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo…” 

 

 

Educadores que somos, é fundamental nossa contribuição para organizar trabalhadoras e 

trabalhadores para além da educação, convocando-os para a ação coletiva, impedindo a destruição 

dos nossos direitos, das políticas públicas, tomando em nossas mãos o destino de nosso país. 

 

 

 

 Saudações sindicais, 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                              

 

Heleno Araújo                                                       Fátima da Silva 

                               Presidente                                                          Secretária Geral 

https://www.facebook.com/grito.dosexcluidos/

