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Entidades sindicais, populares e de juventudes realizarão ato em
defesa da Educação pública nesta quarta-feira (02)
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Entidades sindicais, populares e de juventudes realizarão ato em defesa da Educação
pública nesta quarta-feira (02)
Entidades de todo o país estão convocando atos de rua, assembleias comunitárias, seminários
e mobilizações com o movimento estudantil e entidades sindicais para defender a educação e
dizer não aos projetos que propõem privatização do ensino público. O movimento culminará com
uma paralisação nacional de 48 horas. Em Teresina, o Fórum Pelos Direitos e Liberdades
Democráticas, que reúne entidades sindicais, do movimento estudantil, de juventudes e
movimento popular, realizará um ato nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 7h, com
concentração no campus central do IFPI, próximo à praça do Fripisa.
Após mobilização de estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) o Future-se foi
rejeitado em uma assembleia comunitária no dia 9 de setembro. Antes disso, discentes e
professores já haviam ocupado a Reitoria da UFPI durante o Conselho Universitário que discutiu
o projeto e onde a administração superior fez o compromisso de debater o Future-se com a
comunidade.
O Fórum analisa que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) quer entregar a educação pública para
as mãos do mercado financeiro. Os cortes promovidos pelo ministro da Educação, Abraham
Weintraub, afetando as instituições de ensino superior, indicando interrupção de pesquisas
científicas e comprometendo também o ensino básico são alguns dos motivos que serão
expostos em atos por todo o Brasil nos próximos dois dias. O programa Future-se que, dentre
outros aspectos, tira do governo a responsabilidade pelo financiamento total da educação e
propõe relações com empresas privadas e as chamadas organizações sociais vem sendo
rechaçado pelo conjunto dos movimentos sociais, principalmente aqueles ligados à área de
educação.
“A paralisação será mais um momento de unidade em defesa da educação pública, contra os
cortes na educação, em defesa da ciência e tecnologia, pelo cumprimento e pagamento de
bolsistas/ pesquisadores, em defesa da autonomia das universidades, pela liberdade de
expressão, contra intervenções à liberdade dos docentes e para repudiar o Future-se”, aponta
manifesto divulgado pelas entidades do Fórum Pelos Direitos e Liberdades Democráticas.
SERVIÇO
Ato em defesa da Educação pública
Data: 02 de outubro de 2019
Horário: a partir das 7h
Local de concentração: em frente ao campus Teresina central do IFPI
Fórum Pelos Direitos e Liberdades Democráticas
Para mais informações: Sinésio Soares (presidente do SINDSERM) - 86 99929 0174
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Professores e alunos da UFPI e do IFPI fazem protesto contra o
programa Future-se e cortes do Governo Federal
Os manifestantes bloquearam a Avenida Frei Serafim e outras ruas do Centro da
cidade por poucos minutos, deixando livre a faixa exclusiva para ônibus. Por
volta das 11h o protesto foi encerrado.
Por Andrê Nascimento, G1 PI
02/10/2019 12h57 Atualizado há 3 horas

Estudantes e alunos fazem protesto diante do campus Central do Instituto Federal do
Piauí, em Teresina — Foto: Divulgação/ Sindifpi
Professores e estudantes do Instituto Federal do Piauí (IFPI) e da Universidade
Federal do Piauí (UFPI) iniciaram uma paralisação de 48 horas e realizaram
um protesto na manhã desta quarta-feira (2) no pátio do Campus Central do
IFPI. Os manifestantes bloquearam a Avenida Frei Serafim e outras ruas do
Centro da cidade por poucos minutos, deixando livre a faixa exclusiva para
ônibus. Por volta das 11h o protesto foi encerrado.
O Sindicato dos Docentes do Instituto Federal do Piauí (Sindifpi) afirma que a
paralisação no IFPI e na UFPI está programada para continuar até a quintafeira (3). Em contato com o G1, a assessoria de comunicação das duas
instituições informou que as atividades seguem normalmente e que a
paralisação depende da adesão de professores e alunos.
De acordo com a professora Aline Sousa, representante do Sindifpi na CSP
Conlutas, os professores e estudantes protestaram contra os cortes de verbas
para as universidades, contra o programa Future-se do Governo Federal e a
contra a intervenção do Governo Federal na contratação de reitores para as
universidades e institutos federais.

Protesto começou no pátio campus Central do Instituto Federal do Piauí, em Teresina
— Foto: Divulgação/ Sindifpi
“Essa paralisação é contra todos os ataques do governo Bolsonaro aos
trabalhadores e ao serviço público, e contra a campanha difamatória que o
ministro da educação tem realizado contra os professores”, disse a professora
Isabel Hipólito, coordenadora geral do Sindifpi.
Segundo a professora Isabel, a paralisação acontece também nos campi do
IFPI em Campo Maior, Oeiras e Uruçuí. “Alguns professores desses campi se
juntaram ao ato em Teresina, outros estão realizando atos lá mesmo. E
amanhã muitos estarão fazendo debates internos, como em Campo maior,
Oeiras e no campus Teresina Sul”, disse a professora.

Manifestantes fizeram caminhada pela Avenida Frei Serafim e ruas do Centro de
Teresina durante protesto — Foto: Divulgação/ Sindifpi

De acordo com a professora, as aulas no IFPI foram suspensas durante todo o
dia. Durante a noite, a partir de 18h estão programados atos no UFPI. Para a
quinta-feira (3), os professores e alunos programaram realizar aulas públicas,
nos pátios e em ruas de Teresina, para debater o programa “Future-se”, do
Governo Federal, na sede do IFPI.
O protesto foi composto por professores e alunos do Ifpi, da Ufpi, da
Universidade Estadual do Piauí (Uespi), membros do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Teresina e da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
além de movimentos populares e estudantis.
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Paralisação nacional em defesa da educação é realizada nesta quartafeira (02)
O movimento acontece hoje e segue até esta quinta-feira (03).

O ato realizado em Teresina, pelo Fórum Pelos Direitos e Liberdades
Democráticas, em defesa da educação, para mostrar descontentamento com o
projeto que propõe a privatização do ensino público, aconteceu na manhã desta
quarta-feira (2), com concentração no campus central do IFPI, próximo à praça
do Fripisa. Entidades de todo o Brasil convidam a população para aderirem ao
movimento nacional em defesa da situação educacional do país.
Organizações de todo o país estão convocando atos de rua, assembleias
comunitárias, seminários e mobilizações com o movimento estudantil e entidades
sindicais para defender o ensino público. Na capital, o Fórum Pelos Direitos e
Liberdades Democráticas que reúne entidades sindicais do movimento estudantil,
de juventudes e movimento popular, realizou o ato nas ruas em adesão ao
movimento que não apoia a aprovação do Future-se.
Um manifesto divulgado pelas entidades do Fórum Pelos Direitos e Liberdades
Democráticas afirma que paralisação será mais um momento em defesa da
educação pública, contra os cortes na educação, em defesa da ciência e
tecnologia, pelo cumprimento e pagamento de bolsistas/ pesquisadores, em
defesa da autonomia das universidades, pela liberdade de expressão, contra
intervenções à liberdade dos docentes e para repudiar o Future-se.
Os cortes promovidos pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, afetando
as universidades, indicando interrupção de pesquisas científicas e
comprometendo também o ensino básico são alguns dos motivos que serão
expostos em atos por todo o Brasil nos próximos dois dias.
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