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Manifestantes fecham ruas do Centro contra a 

Previdência 
O ato mobilizou trabalhadores da rede pública de educação, alunos, 

representantes de partidos políticos e população em geral em protesto 

contra a reforma da Previdência Social e em defesa da educação 

 

Por Ananda Soares 

13/08/2019 16:37 
 

Na manhã da terça-feira (13), trabalhadores da rede pública de educação, alunos, representantes 

de partidos políticos e população em geral paralisaram as atividades em defesa da educação e da 

Previdência Social em Teresina.  

A manifestação teve início em frente à Praça da Bandeira, centro da capital, e se concentrou em 

frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O ato teve presença do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação do Piauí (Sinte-PI), com apoio das Centrais Sindicais e demais 

movimentos sociais. 

Crédito: José Alves Filho 

Sinésio Soares, presidente do Sindicato das(os) Servidoras(es) Públicas(os) Municipais de 

Teresina (SINDSERM), reuniu associados na Praça da Bandeira para debater as medidas do 

governo e explicou o motivo da ação. “O governo retirou o dinheiro destinado à educação para 
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transformar em emendas parlamentares no sentido de comprar votos para que os deputados 

votassem em primeiro e segundo turno pelo fim da Previdência pública”.  

Para ele, esses anos vão continuar até que as pessoas se deem conta do que pode acontecer com 

os trabalhadores. “Essa medida vai agora para o Senado e nós vamos pressionar os senadores 

para que não votem contra a classe trabalhadora. Todos os nossos senadores que votarem a 

favor,  nós vamos fazer uma campanha permanente contra eles. Estaremos sempre atentos em 

dar uma resposta nas ruas, nas redes sociais e na justiça”, conta. 

Na rua, faixas e cartazes juntavam vários argumentos contra a reforma da Previdência e o 

governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Líderes sindicais discursaram em um carro de som 

e puxaram o coro. A manifestação também ocorre nas outras capitais do país e em cidades do 

interior desde o começo da semana.  

Os organizadores afirmam que a reforma da Previdência irá retirar direitos dos trabalhadores, 

eles distribuíram folhetos com as principais mudanças propostas no texto que vai ser votado no 

Congresso nesta quarta-feira (14). Um dos pontos mais criticados é a mudança da idade mínima. 

Os manifestantes também seguram cartazes contra os cortes no orçamento da educação.  

Crédito: José 

Alves Filho 

As principais pautas que motivaram a manifestação de hoje são os recentes cortes no orçamento 

do MEC, promovidos pelo governo vigente. Universidades e Institutos Federais estão entre os 

mais afetados. 

"O 13 de agosto é uma continuação das manifestações e a educação só vem sendo precarizada 

cada vez mais e com os estudantes na rua conseguiremos barrar cada vez mais isso. Esse novo 

projeto do Ministério da Educação diminui a autonomia das universidades", expressou a 

estudante e integrante do movimento Afronte, Brenda Marques, que compareceu ao local. 

Um novo bloqueio no orçamento do MEC, no valor de R$ 348 milhões, divulgado na semana 

passada,    afetará a compra e a distribuição de centenas de livros didáticos que atenderiam 

crianças do Ensino Fundamental de todo o país. 
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Paralisação leva manifestantes às ruas em THE para ato em defesa da 

Educação e Previdência 

“Há um projeto nefasto, o Future-se, que é um processo 

visivelmente, declaradamente, de privatização do ensino 

superior no nosso país. Então, os movimentos da educação 

hoje fazem uma greve geral contra o Future-se” 

Nataniel Lima - 13 de agosto de 2019 às 11:29 

Ellyo Teixeira [DIRETO DO CENTRO DE TERESINA] – 

Aconteceu na manhã desta terça-feira (13/08) uma manifestação em defesa da 

educação pública e da aposentadoria. O ato faz parte de uma paralisação 

nacional que aconteceu em diversas cidades brasileiras. Ao OitoMeia, a 

professora Sueli Rodrigues, uma das envolvidas na manifestação, explicou 

que o movimento é contra o ataque do governo aos direitos da Previdência e 

da Educação. 

Manifestação no 

Centro de Teresina (Ricardo Morais/OitoMeia) 
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“Há um projeto nefasto, o Future-se, que é um processo visivelmente, 

declaradamente, de privatização do ensino superior no nosso país. Então, os 

movimentos da educação hoje fazem uma greve geral contra o Future-se e 

contra a situação de precariedade. Tem universidade suspendendo suas 

atividades por falta de pagamento da conta de água e de luz”, lamentou a 

professora ao OitoMeia. 

Ainda de acordo com Sueli Rodrigues, o quadro em que se encontra a 

educação não dá outra alternativa para os professores e estudantes se não a de 

lutar pela educação. “Para garantir o que está na nossa Constituição, que é o 

direito a educação pública de qualidade”, ressaltou. 

Outro objetivo do ato está centrado na reforma da Previdência que começa a 

tramitar hoje no Senado Federal. Para a professora, essa etapa é muito 

importante. “A gente sabe, inclusive, que agora eles querem incluir o processo 

da capitalização nessa etapa no Senado. E é muito importante que a gente se 

posicione contra isso e lute para que isso não passe”, completou Sueli. 

Estudantes e professores fazem manifestação no Centro de Teresina (Ricardo 

Morais/OitoMeia) 



“Nós estamos aqui hoje, nesse ato, chamado de tsunami da educação, para 

lutar contra o projeto do Governo Bolsonaro, o projeto Future-se, porque o 

principal objetivo é sucatear a universidade pública brasileira. Também 

estamos contra os cortes que vêm sendo feitos na educação, sendo atingida a 

nossa Universidade Federal, os Institutos Federais de todo país. Por isso nós 

estamos na rua. E também contra a reforma da Previdência do Governo 

Bolsonaro”, afirmou Rodrigo Maxwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING SINDSERM – PORTAIS – 13 e 14 DE AGOSTO DE 2019 

PORTAL G1 PIAUÍ: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/08/13/grupos-protestam-

contra-a-reforma-da-previdencia-e-cortes-na-educacao-em-teresina.ghtml 

Grupos protestam contra a reforma da previdência e cortes 

na educação em Teresina 

Os atos iniciaram às 8h simultaneamente na Praça da 

Bandeira, em frente ao prédio do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e em frente ao Liceu Piauiense, 

todos no Centro de Teresina. 
Por Gilcilene Araújo, Maria Romero e Lorena Linhares*, G1 PI 

13/08/2019 09h45  Atualizado há 20 horas 

 

Manifestantes fazem ato em Teresina contra a reforma da previdência 

eManifestantes protestaram das 8h às 11h30 desta terça-feira (13), no 

Centro de Teresina, contra a proposta de reforma da previdência e 

contra cortes do governo federal em áreas como saúde e educação. Três 

atos iniciaram simultaneamente na Praça da Bandeira; em frente ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em frente ao colégio 

Liceu Piauiense. O ato foi encerrado na Praça da Liberdade. 

Agostinho Coe, secretário geral da Associação dos Docentes da 
Universidade Federal do Piauí (Adufpi), disse que o movimento foi 
muito significativo, indicando que professores, estudantes e demais 
trabalhadores entendem a importância da luta pela educação. 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/08/13/grupos-protestam-contra-a-reforma-da-previdencia-e-cortes-na-educacao-em-teresina.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/08/13/grupos-protestam-contra-a-reforma-da-previdencia-e-cortes-na-educacao-em-teresina.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/05/reforma-da-previdencia-entenda-ponto-a-ponto-a-proposta-que-vai-ao-plenario-da-camara.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml


TERESINA, 9H50: Manifestantes se reúnem entre a Praça da Bandeira e o 

prédio do INSS. — Foto: Gilcilene Araújo/G1 

"O ato serviu para chamar a atenção da população, que muitas vezes 
não está atenta aos atos do governo, entre eles os cortes para as 
universidades federais, incluindo a Ufpi, que já informou que as verbas 

só poderão custear os gastos até setembro. Os professores estão muito 
preocupados porque não há recursos para seguir com as pesquisas. 
As pessoas precisam entender também o que é o programa Future-se, 
porque está sendo vendido como algo extraordinário, mas na verdade 
tende a privatizar e a acabar com o ensino público aos mais carentes", 
declarou. 

 

TERESINA, 10h: Manifestantes fecham Rua Areolino de Abreu — Foto: 
Foto: Gilcilene Araújo/G1 

Desde o início os grupos estavam reunidos com cartazes, bandeiras e 
carros de som. Os manifestantes estavam inicialmente divididos em 
três grupos: um deles na Praça da Bandeira, formado por professores 
e alunos da rede municipal de ensino e o ato foi convocado pelo 
Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina 
(Sindserm). 
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TERESINA, 9h15min: Manifestantes com cartazes no Centro da capital — — 

Foto: Foto: Gilcilene Araújo/G1 

O segundo grupo estava em frente ao prédio do INSS, ao lado da 
Praça da Bandeira, e era formado por manifestantes convocados por 
entidades estudantis, incluindo alunos e professores do ensino 
superior, principalmente da Universidade Federal do Piauí. 

 

TERESINA, 09h32: Ônibus estão parados no centro da Capital — Foto: Foto: 
Gilcilene Araújo/G1 



Já o terceiro grupo era formado por professores e alunos da rede 
estadual, que estavam em frente ao colégio Liceu Piauiense, com ato 
convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado 
do Piauí (Sinte-PI). O grupo saiu em caminhada pelo Centro em 
direção à Praça da Bandeira por volta das 9h. 
Às 09h10, os manifestantes da rede municipal interditaram pela 
primeira vez a Rua Areolino de Abreu, localizada no centro da capital, 
entre a Praça da Bandeira e o prédio do INSS. Quando o 
engarrafamento aumentava muito no local, o grupo liberava a 
passagem de veículos, mantendo os ônibus parados. 

 

TERESINA, 10h28: Manifestantes fecham a Rua Álvaro Mendes — Foto: 
Foto: Gilcilene Araújo/G1 

Os ônibus, à medida que chegavam ao Centro, ficavam parados 
devido à manifestação. Por isso, apenas os coletivos que fazem rota 
pelo Centro estão deixando de circular em Teresina. 
Por volta de 9h40, os manifestantes que estavam diante do prédio do 
INSS se uniram aos que estavam na Praça da Bandeira e seguiram 
para a frente da Prefeitura de Teresina. 

 



TERESINA, 10h40: Manifestantes chegam ao Palácio de Karnak — Foto: 

Foto: Gilcilene Araújo/G1 

Às 10h15, o grupo seguiu pela rua Álvaro Mendes, no cruzamento 
com a rua Rui Barbosa e até 10h20, permanecia na rua Álvaro 
Mendes, fechando a via. Às 10h35, o grupo chegou ao Palácio de 
Karnak, sede do executivo estadual. 
Por volta das 11h, os manifestantes chegaram à Avenida Frei Serafim, 
uma das mais importantes da cidade, mas em seguida contornaram a 
Igreja São Benedito e se concentraram na Praça da Liberdade. Às 
11h20, o grupo dispersou e o protesto foi encerrado. 

 

TERESINA, 11h30: Grupo contornou a Praça São Benedito e dispersou na 
Praça da Liberdade. — Foto: Gilcilene Araújo/G1 
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Trabalhadores e estudantes convocam manifestação para esta terça-feira (13) 

  

  Segunda, 12/08/2019 às 14:38 

 

ManifestaçãoFoto: SINDSERM 

Movimentos de trabalhadores e estudantes convocaram mais um dia de paralisação 

nacional para esta terça-feira (13) com dois eixos principais: a defesa da educação 

pública e da aposentadoria. Em Teresina, o ato unificado iniciará às 10h tendo como 

ponto de concentração o prédio que sedia o INSS, no centro. 

As manifestações em todo o país deverão alertar os governos das esferas municipais, 

estaduais e a nível federal contra os cortes de investimentos públicos em áreas 

essenciais como educação e saúde. Envolverá ainda a continuidade das lutas dos 

movimentos sociais e centrais sindicais contra a Reforma da Previdência, aprovada na 

Câmara dos Deputados e que ainda será apreciada pelo Senado.    

SERVIÇO 

O ponto de encontro da manifestação será o prédio do INSS. Antes disso, outras duas 

categorias informam atividades específicas: 

- Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE), 8h no Liceu Piauiense; 

- Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM), 

8h no Teatro de Arena – praça da Bandeira; 

- Ato unificado marcado para 10h pelo centro.    
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