
 
 

A opção exclusiva por
derrotar Bolsonaro nas

urnas deixa, até as
eleições de outubro, o

caminho aberto para ele,
junto com o Centrão,

implementar o projeto
de privatização da 

 Educação Pública e  dos
serviços públicos 

 implicados no acesso
aos direitos sociais.

 
 
 

Até outubro,
precisamos fazer

muita luta e construir
força social que

impeça o avanço
desse projeto, desde

já!
 
 

PRECISAMOS RESISTIRPRECISAMOS RESISTIR  
E LUTAR!E LUTAR!

Precisamos conversar
com familiares e amigos

sobre os recorrentes
ataques à educação do

Governo de Jair
Bolsonaro !

 
A  defesa da educação
pública de qualidade 

 socialmente
referenciada é tarefa de

todos nós!
 

Aprender na escola para
compreender e
transformar a

realidade!

@sindcefet

(31) 9346-0024 

/curtasindcefetmg



Em 2019, corte de 30% das
verbas e acusação de
universidades promoverem
"balbúrdia".

  VEZES EM QUE BOLSONAROVEZES EM QUE BOLSONARO  
ATACOU A EDUCAÇÃOATACOU A EDUCAÇÃO

Nomeação  de ministros 
 que desprezam a Educação
como política de afirmação
de direitos e de exercício da
cidadania.

 Empobrecimento da
formação geral e redução
do ensino técnico ao
adestramento de
habilidades operacionais.

Congelamento dos salários
de técnicos e docentes em
tempos de inflação
galopante.

Manutenção da PEC do Teto
de Gastos, que congelou o
investimento nas áreas
sociais por 20 anos.

Recurso ao STF para não
oferecer conexão à internet
para alunos e professores
de escolas públicas.

Bloqueio de 23% da verba
destinada para preparar o
Enem.

DOCENTES E ESTUDANTES,

DOCENTES E ESTUDANTES,

PRECISAMOS DISCUTIR O PROJETO

PRECISAMOS DISCUTIR O PROJETO

DO GOVERNO BOLSONARO DE

DO GOVERNO BOLSONARO DE

DESMONTE DO ESTADO E

DESMONTE DO ESTADO E

DESTRUIÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

DESTRUIÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Negação dos espaços
coletivos e críticos de
formação por meio dos
projetos 'Escola sem
Partido', 'Escolas Cívico-
Militares' e 'Educação
Domiciliar'.

Cortes orçamentários
profundos e consecutivos
aplicando o método de
precarizar para privatizar.  

Plano Nacional da Educação
engavetado, apesar da
ampla participação social
em sua elaboração.  


