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Estudantes se mobilizam contra a Educação de 
Bolsonaro 
Em Teresina, os estudantes realizaram manifestações em vários 
pontos 
Fonte: Alinny Maria15/05/2019 14:42 

Protesto dos estudantes em 
TeresinaFoto: Adcesp 

Estudantes da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), Instituto Federal do Piauí (IFPI) e representantes de 
movimentos sindicais realizaram manifestações nas ruas de Teresina na 
manhã desta quarta-feira (15). Os alunos protestam contra o corte de 30% de 
verbas destinadas à educação anunciado pelo Governo Bolsonaro. 

A concentração ocorreu em frente ao prédio do INSS em protesto contra a 
reforma da previdência. Em seguida, os manifestantes percorreram as ruas do 
Centro e pararam na frente dos Correios para protestar contra a privatização. O 
Palácio de Karnak foi outro ponto de parada dos manifestantes, que depois 
seguiram para a Avenida Frei Serafim. 

(Foto: Adcesp) 

Além de carros de som, os estudantes usavam cartazes, faixas e bandeiras 
com palavras de ordem. O trânsito ficou parado por horas no Centro e o ato 
terminou por volta das 13h. 
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O movimento nacional e protesta contra os anúncios feitos pelo Ministro da 
Educação, Abraham Weintraub. O bloqueio dos repasses para as instituições 
federais de ensino já provocou o corte de 3,5 mil bolsas de mestrado e 
doutorado da Capes, principal agência do governo de incentivo à produção 
científica. 
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Professora fala sobre manifestação contra cortes de verbas e Reforma 

da Previdência 

O ato reunirá professores, estudantes e trabalhadores da educação.Por Mariana 

Soares - 15/05/2019 07h59 

 

FOTO: REPRODUÇÃO / MARIANA SOARES

 

Manifestação contra corte de verbas e Reforma da Previdência 

Em uma entrevista ao Portal Verdes Campos Sat, a professora Francilene 
Nascimento e diretora de assuntos intersindicais do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM) falou um pouco sobre a 
manifestação que acontecerá hoje (15), onde ficarão em um dia de Greve 
Nacional contra os cortes de verbas no setor e contra a Reforma da 
Previdência. O manifesto contará com diversas entidades, sindicatos e 
movimentos sociais que reúnem professores, estudantes e trabalhadores da 
educação. 

“A manifestação de hoje é a resposta ao chamado da greve nacional da 
educação por conta dos cortes do governo federal aos institutos federais 
e universidades, também por conta aos ataques que os profissionais da 
educação estão sofrendo.” 
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Manifestação contra corte de verbas e Reforma da Previdência 

Além disso o manifesto tem como planto principal a Reforma da Previdência 
que atinge diretamente os professores no quesito aposentadoria especial que 
os professores tem de contribuição de 25 anos e idade mínima de 50 anos para 
as mulheres, com a nova reforma os professores se enquadrarão ao regime 
geral de contribuição de 40 anos e idade mínima de 62 anos. 

“O que a gente vê geralmente são professores adoecendo em salas de aula 
por conta de assédio moral, por conta de tanta pressão e essa perseguição que 
os profissionais da educação vem sofrendo escancaradamente por conta do 
governo.” 

A professora relata que a manifestação é importante para a questão da 
valorização da educação e do quão é prejudicial os cortes que foram 
anunciados pelo governo para o ensino, educação e instituições de ensino. 

“Com esses cortes todas as instituições estão anunciando que sem essas 
verbas possivelmente fecharão e deixarão de funcionar por conta desses 
cortes.” 

FOTO: REPRODUÇÃO / PORTAL VERDES CAMPOS

 

Manifestação contra corte de verbas e Reforma da Previdência 

O ato acontecerá na Praça da Bandeira, às 08h, com os servidores municipais 
onde atenderão o chamado da assembléia geral e sairão ao encontro de outras 
organizações na Praça Rio Branco para seguir em passeata em alguns pontos 
do centro de Teresina, culminando na Praça da Liberdade. 

Em Teresina, a manifestação está sendo coordenada pelo Fórum Pelos 
Direitos e Liberdade Democráticas. 
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Estudantes e professores vão 
às ruas em ato contra corte de 
recursos 
O ato faz parte de um movimento nacional em favor da Educação e contra 

o bloqueio de 30% do Ensino Superior 

15/05/2019 09:55h - Atualizado em 15/05/2019 11:39h 

Centenas de alunos, professores e representantes de sindicatos foram às ruas 

nesta quarta-feira (15). A manifestação faz parte do protesto contra o bloqueio 

de recursos das universidades e institutos federais, anunciado pelo Ministério da 

Educação. Os manifestantes estão reunidos em frente ao INSS e devem seguir 

em protesto até o Palácio de Karnak. 

O ato é nacional e marca a greve geral dessas instituições. Patrícia Andrade, 

representante do CSP Conlutas, enfatiza que a Reforma da Previdência, 

proposta pelo Governo de Jair Bolsonaro, ataca diretamente à Educação, aos 

professores e à classe trabalhadora como um todo. Além disso, ela pontua o 

descaso do governo com a educação pública ao anunciar o corte de 30% dos 

recursos das universidades e institutos federais do País. 

 

A manifestação se concentrou em frente ao INSS e o ato deve seguir até o Palácio de Karnak (Fotos: Lalesca Setubal) 
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“O governo cortou também o recurso da educação básica, da creche, da 

educação infantil até a pós-graduação. Por conta disso, no País todo, estamos 

promovendo essa grande greve geral, parando, ocupando as ruas e mostrar para 

o presidente Jair Bolsonaro que ele deve reverter esses cortes e que a Reforma 

de Previdência não vai passar”, comenta. 

A estudante do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Ana Clara, está participando da manifestação e destaca a importância de todos 

se mobilizarem em prol da Educação. “É da universidade que sai todas as 

pesquisas e progressos que temos no Brasil e a força do estudo está presente 

nas universidades. Eu não concordo com esse corte, é um absurdo”, disse. 

Paulo Sérgio, estudante do curso de Arqueologia da UFPI também está 

acompanhando a manifestação e lembra que importância deste ato e que todos 

devem integrar o movimento e ser contra o corte dos recursos das universidades 

e institutos federais. Ele enfatiza que esse bloqueio comprometerá o estudo e a 

pesquisa. 

 

A estudante Luzia Freitas, também do curso de Arqueologia da UFPI, lembra 

que o corte dos recursos irá afetar diversos setores das universidades. Na UFPI, 

um dos mais prejudicados será o Hospital Universitário, que foi de 100%, assim 

como o corte geral para as universidades, que foi de 30%. 



“O nosso curso precisa de muita prática e se já não tinha transporte para 

fazermos as aulas práticas, com esse corte tudo ficou ainda mais complicado. 

Não somente o nosso curso, mas diversos outros precisam de laboratórios para 

desenvolver pesquisas, pois é disso que a universidade vive, mas com esse 

corte vai ficar impossível fazer pesquisa. A ciência vai parar, a educação vai 

parar e a universidade vai parar”, salienta. 

 

O Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Piauí) também 

está presente na manifestação e chama atenção do Governo do Estado com 

relação ao reajuste da categoria. Paulina Almeida, representante do Sinte 

comenta que até o momento o governo ainda não se manifestou. 

“O governo tem dado uma resposta para a classe, que não haverá reajuste. E a 

gente sabe que é uma lei federal, que a gestão precisa ter esse compromisso de 

colocar esse reajuste no contracheque dos trabalhadores desde o mês de 

janeiro. Acreditamos que o governo tem praticado insensatez, tem praticado má 

gestão e tem má vontade de valorizar os profissionais da educação. Dessa 

forma, continuarem em luta, para que o governo do Estado possa respeitar os 

trabalhadores em Educação”, frisa. 

Por: Isabela Lopes, com informações de Lalesca Setubal 
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Cortes na Educação, reforma e trabalho: Teresinenses saem às 

ruas contra medidas de Bolsonaro 

Lorena Passos - 15 de maio de 2019 às 10:40 

Alunos e 

professores da Ufpi, Ifpi e Uespi protestam contra cortes na Educação (Foto: 

Edrian Santos/OitoMeia) 

Por Édrian Santos (no local) e Lorena Passos (redação) 

O Brasil elegeu este 15 de maio, quarta-feira, para protestar contra medidas do 

Governo Bolsonaro que afetam a Educação e contra a Reforma da 

Previdência. Em Teresina não foi diferente e a capital do estado, que mais 

votou no adversário do presidente eleito em 2018, aderiu ao movimento, 

iniciando o ato em frente à sede do INSS, no Centro. Com palavras de ordem, 

os manifestantes seguem da Praça da Bandeira até a Avenida Frei Serafim. 

Tocador de vídeo 
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O OitoMeia estima algumas centenas de manifestantes. É possível constatar a 

presença de várias entidades sociais e sindicais, com destaque à Associação 

dos Docentes da UFPI (Adufpi) e Diretório Central Estudantil (DCE-Ufpi e 

Ifpi), em resposta ao congestionamento de gastos na educação superior e 

básica das instituições de ensino federais. 

Piauienses protestam 

contras medidas de Bolsonaro (Foto: Edrian Santos/OitoMeia) 

Durante vários momentos, os manifestantes pediram o impeachment do 

presidente Jair Bolsonaro. Algumas palavras de ordem associavam o chefe do 

Executivo Federal à milícia, em referência a funcionários ligados às milícias 

cariocas empregados no gabinete do então deputado estadual Flávio 

Bolsonaro, agora senador da República. 

“Tem dinheiro para a milícia, mas não tem para a educação”, gritam os 

manifestantes. 

Em frente ao Palácio de Karnak, os manifestantes reagiram contra o 

governador Wellington Dias (PT), pontuando que o piauiense já faz uma 

reforma da Previdência no Piauí, prejudicando os trabalhadores estatuais de 

todos os setores. 



Manifestantes 

reunidos contra medidas de Bolsonaro que geram cortes na Educação (Foto: 

Edrian Santos/OitoMeia) 

CORTES DE RECURSOS UNIVERSITÁRIOS 

O reitor da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), Arimatéia Dantas Lopes, 

afirmou que sem os 30% que foram bloqueados, a universidade não 

conseguirá funcionar até o final do ano. 

O corte afeta diretamente os serviços de vigilância, limpeza, fornecimento de 

energia e água, manutenção de equipamentos, transporte, dentre outros. Ainda 

de acordo com o reitor, esse bloqueio mostra a gravidade da situação que a 

universidade irá enfrentar caso ele seja mantido. 

O orçamento destinado à Ufpi anualmente é de R$ 110 milhões. De junho a 

dezembro a instituição ainda tinha em seu orçamento quase R$ 42 milhões. 

Contudo, como o bloqueio vai incidir sobre o que falta ser executado, esse 

valor diminuirá para R$ 12 milhões se o bloqueio permanecer. Pelo menos 

40% dos terceirizados podem ser demitidos. 
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 O corte de 30% nas contas da Ufpi e o destino incerto dos 124 alunos 

da Residência Universitária 

 “A corda arrebenta no lado mais fraco”: Os terceirizados e os cortes 

de gastos na Ufpi 

Os estudantes criticaram a medida e temem não conseguir terminar o curso: 

Tocador de vídeo 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Vários sindicatos também paralisaram as atividades por hoje e seguem na 

manifestação. Eles cobram melhorias salariais e criticam a Reforma da 

Previdência, em pauta na Câmara dos Deputados. 

A reforma da Previdência é estruturada nos argumentos de “mal necessário” 

ao Brasil. Com pontos polêmicos como a idade mínima, o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural, o trabalhador sabe que 

vai pagar a conta, mas os pesos ou contrapesos só ganharão forma com o 

passar dos anos. 

Depois de passar pela comissão especial, o texto segue para a votação no 

Plenário da Câmara dos Deputados. Os mais otimistas apostam na votação em 

junho, antes do recesso parlamentar, os demais acreditam que o proposta só 

será votada no segundo semestre. Quando em seguida, seguirá para o Senado 

Federal. 
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Estudantes realizam protesto pelas ruas do Centro contra corte 
de verbas das universidades 

 Roberta Aline/Cidadeverde.com 

  
  

Sob gritos de "Ocupa o Karnak", parte dos manifestantes pularam a sede do 
Governo do Piauí para dar continuidade ao protesto contra os cortes na 
Educação anunciados pelo Governo Federal. Policiais militares da tropa de 
choque estão posicionados.  

De mãos dadas, o grupo de manifestantes fez uma ciranda e gritou:  "não vai ter 
corte, vai ter luta". 

O movimento seguiu pacífico e por volta de 12h40 houve uma maior dispersão.  

Atualizada às 11h40 

Por volta das 11h, o movimento chegou nas imediações da igreja São Benedito, 
no fim da avenida Frei Serafim, que segue interditada a partir da avenida Pires 
de Castro. A manifestação reúne uma multidão e está sendo pacífica. 

"O presidente vem com esse discurso de balbúrdia porque sabe que estamos 
organizados. Se o bloqueio continuar, a Ufpi  vai fechar as portas até setembro. 
O nosso medo não é só de que a juventude não possa mais sonhar com um 
ensino superior gratuito de qualidade, mas até mesmo de nos 
formamos.  Sabemos que o corte é uma forma de barganhar a reforma da 
Previdência. A gente não aceita trabalhar até morrer, nem não ter direito ao 
ensino superior", disse Joseane Rodrigues, do movimento Rua Juventude 
Anticapitalista. 

Foto: Roberta Aline/Cidadeverde.com 
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Foto: Roberta Aline/Cidadeverde.com 

 

Manifestação deixou trânsito lento 

Para o estudante Matheus Monte, a intensa adesão ao movimento era esperada 
porque a luta não é só dos estudantes.  

"Esses cortes são uma ameaça para a população. Estamos unidos no 
pensamento que esse governo não é benéfico para a população, para os 
trabalhadores, para os estudantes. Essa luta é unificada de estudantes da Ufpi, 
dos Ifpis e de faculdades particulares que entendem que isso tem a ver com todo 
mundo",  disse o estudante do Movimento por uma Universidade Popular  (MUP). 

Matéria original 

Os alunos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e do Instituto Federal do 
Piauí (IFPI) aderiram à paralisação de pelo menos 75 instituições pelo país. Os 
protestos ocorrem em resposta ao bloqueio de 30% dos orçamentos 
determinado pelo Ministério da Educação (MEC).  

Foto: Roberta Aline/Cidadeverde.com 

 



  

  

Estudantes e representantes de movimentos sindicais se concentraram em 
frente ao prédio do INSS no Centro em protesto contra a reforma da previdência 
e percorreram as ruas do Centro, parando em frente aos Correios em ato contra 
a privatização e no Palácio do Karnak e estão seguindo em direção à avenida 
Frei Serafim. No início da manhã, os ônibus ficaram parados nas praças do 
Fripisa e da Bandeira.   

Com cartazes e instrumentos de percussão e bandeiras, os estudantes 
receberam o apoio de alunos do Ensino Médio. 

Na tarde de ontem, os estudantes da UFPI já haviam protestado na frente do 
campus Petrônio Portela.  

Um dos alvos do protesto, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse 
nesta terça-feira, 14, que as universidades precisam deixar de ser tratadas como 
"torres de marfim" e não descartou novos contingenciamentos. 

Atos em todos os Estados vêm sendo chamados pelas maiores entidades 
estudantis e sindicais do País, incluindo a União Nacional dos Estudantes (UNE) 
e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).  

Em Brasília, o prédio do MEC já amanheceu nesta terça-feira cercado por 
homens da Força Nacional de Segurança Pública. O secretário executivo da 
pasta, Antoni Paulo Vogel, afirmou que a proteção foi pedida pelo governo 
federal. "Temos de estar preparados para evitar qualquer tipo de problema. 
Simples assim." 

Foto: Roberta Aline/Cidadeverde.com 
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