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Greve Nacional da Educação
No dia 13 de agosto foi realizada em todo o Brasil 

a Greve Nacional da Educação, que contabilizou ma-
nifestações em quase 150 cidades e pautou a imprensa 
nacional com as bandeiras e as lutas em defesa do En-
sino Público que estão 
em curso.

O SINASEFE cons-
truiu a Greve Nacional 
da Educação junto com 
educadores de outras 
categorias e estudantes 
em todo o país, assim 
como já havíamos fei-
to nos Dias Nacionais 
de Luta em Defesa da 
Educação de 15 de 
maio e de 30 de maio.

Em Brasília-DF, o 
plantão da Direção 
Nacional (DN) do SI-
NASEFE participou do 
ato na Esplanada dos Ministérios, que contou com mais 
de 15 mil pessoas e ainda se agrupou à Marcha das Mu-
lheres Indígenas, que tinha mais de 3 mil lutadoras dos 
povos originários em defesa do meio ambiente, da de-
marcação de terras, de dignidade e contra o extermínio 
de índias e índios promovido por grileiros, latifundiá-
rios e garimpeiros – crimonosos insuflados pelos dis-
cursos de ódio do Presidente da República!

O ato em defesa da Educação na capital federal des-
tacou as lutas contra os cortes de verbas na Rede Federal 
de Ensino, contra o Programa Future-se e contra a Re-
forma da Previdência (PEC 6/2019) – que iniciou sua 

tramitação no Senado 
Federal em 14/08.

A insatisfação dos 
trabalhadores e es-
tudantes diante dos 
ataques de Bolsona-
ro ficou evidente nas 
ruas de Brasília-DF e 
de todo o país, assim 
como a disposição da 
classe trabalhadora 
para lutar em defesa 
dos seus direitos.

Vale lembrar que a 
construção da Greve 
Nacional da Educação 
de 13/08 foi deliberada 

na 160ª Plenária Nacional do sindicato, realizada em 
12, 13 e 14 de julho, em Brasília-DF. As seções sindicais 
do SINASEFE aprovaram suas adesões à greve, com 
paralisação das atividades acadêmicas, em assembleias 
de base.

Leia mais sobre a Greve Nacional da Educação de 
13/08 em nosso site: https://sinasefe.org.br/site/tempo-
-real-greve-nacional-da-educacao
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No dia 14 de agosto, em Brasília-DF, a Marcha das Mar-
garidas levou mais de 100 mil pessoas – principalmente 
mulheres! – às ruas da capital do país.

Com uma grande diversidade de vozes, representando 
povos da floresta e das águas, índias, quilombolas e agri-
cultoras marcharam juntas do Parque da Cidade até a Es-
planada dos Ministérios, parando a cidade e demonstran-
do a força e a resistência das mulheres.

Apesar da Pasta de Políticas para Mulheres da DN não 
ter organizado a participação do SINASEFE na Marcha, o 
plantão do sindicato em Brasília-DF se fez presente na ati-
vidade, levantando as bandeiras:

1) pelo direito à vida das mulheres que reivindicam 
respeito e liberdade;

2) pelo direito das mulheres que lutam;
3) contra os feminicídios, que cresceram quase 20% 

nos sete meses de (des)governo Bolsonaro.

A Marcha das Margaridas, que chegou à 20ª edição nes-
te ano, homenageia Margarida Alves, sindicalista e ativista 
rural assassinada em 1983 quando lutava pelos direitos das 
trabalhadoras e dos trabalhadores rurais na Paraíba.

Leia mais sobre a Marcha das Margaridas em nosso site: 
https://sinasefe.org.br/site/marcha-das-margaridas-2
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Marcha das Margaridas
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Audiência na Câmara sobre o Future-se
No dia 15 de agosto foi realizada pela Câmara Federal, 

em Brasília-DF, uma Audiência Pública da Comissão de 
Educação que debateu o Programa Future-se.

A Audiência foi convocada por iniciativa das Deputa-
das Federais Alice Portugal (PCdoB-BA) e Margarida Sa-
lomão (PT-MG) e contou com a participação do Ministé-
rio da Educação (MEC), da Andifes, do Conif e do Proifes, 
na primeira mesa; e do Andes-SN, da ANPG, da Fasubra e 
da Une, na segunda mesa.

A maioria dos participantes da Audiência criticou o Pro-
grama do MEC, afirmando que ele possibilita a realização 
de parcerias entre a União, as Instituições Federais de En-
sino (IFEs) e Organizações Sociais (OSs) para gestão e cap-
tação de recursos próprios com fins privatistas e que vão na 
contramão dos objetivos da Educação Pública.

Deputados, dirigentes das IFEs, professores, técnico-
-administrativos e estudantes disseram que o Future-se 
poderá conduzir Universidades e Institutos Federais à 
privatização, com degradação do trabalho de professores, 
principalmente da área das ciências humanas, e inúmeros 
prejuízos para as regiões mais pobres do Brasil.

Para os plantonistas do SINASEFE que foram à Audiên-
cia, o Future-se não atende as necessidades das Instituições 
Federais de Ensino (IFEs) e ainda destrói a Educação “por 
dentro”, entregando as escolas públicas a setores privados 
sem resolver os problemas existentes e sem atender as de-
mandas postas pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão 
– esta última que sequer é mencionada pelo Programa.

O SINASEFE esteve presente no espaço, representado 
por Antonildo Pereira (plantonista de base da seção IF 
Baiano-BA), Carlos Magno Sampaio (coordenação geral) e 
Lucrécia Iacovino (coordenação de comunicação). Ainda 
que sem convite formal para falar na Audiência, o coorde-
nador geral do sindicato conseguiu um espaço para inter-
vir ao microfone e falou por três minutos.

Magno pediu que o SINASEFE seja incluído como pa-
lestrante nas Audiências futuras da Comissão de Educação 
que debatam temas relacionados à Educação Federal. Foi 
a segunda vez em menos de dois meses que o SINASEFE 
(entidade com mais de 30 anos e quase 30 mil filiados e 
filiadas) foi preterido de uma mesa na Câmara em detri-
mento ao Proifes, que sequer possui carta sindical para 
atuar como entidade classista, postura que a entidade julga 
equivocada.

Leia mais sobre a Audiência da Câmara sobre o Futu-
re-se em nosso site: https://sinasefe.org.br/site/audiencia-
-publica-sobre-o-future-se-2

 Leia a Nota da DN do SINASEFE contra o Future-se: 
https://sinasefe.org.br/site/nota-da-dn-sobre-o-future-se
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