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Em defesa da Educação
Contra a Reforma da Previdência

Rumo à greve geral
Com apenas 135 dias de mandato o

governo do Capitão Jair Bolsonaro já desfe-
riu violentos ataques aos direitos dos traba-
lhadores e do povo. Um dos mais brutais
ainda é uma promessa que retira dinheiro dos
pobres para entregar a punhados de ricos.Po-
rém outros já estão em andamento como é o
caso da aceleração do processo de privatiza-
ção da educação.

Com a desculpa da crise e queda na
arrecadação de impostos não foram cortados
ou rebaixados os salários dos políticos, nem
dos ministros, juízes ou militares de alta
patente. A pseuda economia se faz sobre a
educação. Do ensino infantil até o superior.
Porém o governo gasta com educação
pública em todo o país apenas 06% do seu
orçamento.

Essas medidas que parecem sem
sentindo prático são parte do projeto de
Bolsonaro para a educação e do imperialismo
estadunidense e alemão para o Brasil. O
objetivo desses políticos, empresários e
banqueiros é fazer com que o país seja mais
dependente e subserviente para atender aos
interesses das multinacionais e especulado-
res financeiros. É hora de dar um basta. Nesse
dia 15 de maio vamos cruzar os braços nas
nossas creches, escolas e faculdades. Vamos
todos para rua lutar por um projeto educacio-
nal que atenda aos interesses dos trabalhado-
res e do povo pobre desse país.

Vamos também fortalecer os Comitês
de luta contra a Reforma da Previdência e
criar outros onde não existam. Esses comitês
facilitarão a construção da greve geral do dia
14 de junho e serão criados nos locais de
trabalho, moradia e estudo.

As escolas estão caindo
sobre a cabeça dos nossos
filhos. Há falta de creches, de
matrículas para o ensino
médio e superior. Mesmo
assim 40% das verbas da
educação forma cortadas.
Nas universidades o corte
chegou a 25%. Para o Colégio
Pedro II e os institutos
federais o corte e de mais de
30%. Os impactos dessas

medidas políticas serão a
redução ainda maior da
merenda, nenhuma expectati-
va de construção de creches,
redução ainda maior no
número de matrículas e o
comprometimento de pesqui-
sas importantes como as que
desenvolvem vacinas contra
doenças. Vamos parar a
educação e construir uma
alternativa dos trabalhadores.

Cortes a serviço da privatização
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GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO



O anúncio unitário das centrais sindicais de
convocação do dia 14 de junho, dia da greve
geral, é uma vitória do conjunto da classe tra-
balhadora. Devemos exigir que todos constru-
am nas bases, nas categorias, nos bairros e
locais de estudo essa greve.
Fortalecer a Greve Geral por baixo, ampliar a
Frente Única de ação, unificar os movimentos
urbano e rural, sindical, popular, estudantil e
de luta contra as opressões, todos rumo à
Greve Geral. É nesse contexto e espírito que
devemos empenhar os esforços da CSP-
Conlutas e seguir afirmando nossa Central
como alternativa de direção para o movimen-
to de massas e suas lutas.
Vamos organizar plenárias de caráter sindical
e popular em nível nacional, estadual e regio-
nal. Junto a essas iniciativas devemos seguir e
intensificar a explicação dos ataques dessa
reforma da Previdência nas bases e centros de
concentração popular, nos utilizando de carti-
lhas, cartazes, adesivos, vídeos, palestras,
atos públicos, nossas produções e instrumen-
tos nas redes sociais e com a coleta do abaixo-
assinado. Essas são algumas das atuais tarefas
dos Comitês de Luta Contra a Reforma. Esses
comitês devem exostir nos locais de trabalho,
de moradia e estudo.
Na luta pela construção e realização da Greve
Geral seguiremos participando de iniciativas
unitárias como o Fórum Sindical, Popular e de
Juventudes de Luta pelos direitos e pelas
liberdades democráticas, o Brasil Metalúrgi-
co, o Fórum das trabalhadoras e trabalhado-
res das estatais e outros espaços semelhantes.
Precisamos denunciar com veemência todos
os deputados que assumem ser a favor dessa
reforma, começando por Rodrigo Maia. Colo-
car a cara deles em postes e outdoors pelo país
afora será parte de nossos instrumentos de luta
na defesa de nossas aposentadorias, benefíci-
os e da Seguridade Social como uma conquis-
ta constitucional.

Todas e todos na construção da greve geral de 14 de junho
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