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MAIO-05 

Brasília, 22 de maio de 2019. 

 

DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO  
  

No último dia 15 de maio realizamos uma das maiores greves da educação da história do Brasil, foi 
sem dúvida um marco na defesa da nossa educação. Todos os setores da educação de todos os 
segmentos, as universidades, institutos federais, escolas militares, públicas e privadas, paralisaram 
suas atividades. Junto aos técnico-administrativos, estudantes, professores, pais, movimentos sociais 
e trabalhadores de outras categorias estiveram nas ruas de mais de 200 cidades do país para 
defender a educação e lutar contra os cortes aplicados pelo MEC.  

Na última sexta feira, 17, as entidades da educação FASUBRA, ANDES, SINASEFE, CNTE, UNE, UBES, 
ANPG se reuniram na sede da FASUBRA, para definir os próximos passos na jornada de luta em defesa 
da educação pública. As entidades entendem que os cortes, promovidos pelo MEC inviabilizam o 
funcionamento das Instituições Públicas de Ensino, e o governo utiliza este discurso de cortes, 
que  segundo o ministro da educação é contingenciamento como instrumento de chantagem junto a 
parlamentares e gestores para que defendam a aprovação da PEC 06/19, que trata da Reforma da 
Previdência. Além dos cortes orçamentários, um dia após a greve nacional da educação, o governo 
editou um decreto 9794/19 que muda a forma de definição e escolha dos dirigentes das instituições 
federais, ferindo mais uma vez, a autonomia universitária.  

A partir da análise de que a greve foi vitoriosa e que só mobilizando a nossa base e a população 
conseguiremos derrotar o governo, é necessário, para tal, manter as mobilizações de rua e barrar os 
ataques, de forma unificada com as demais entidades.  

Sendo assim, apontamos a participação no próximo dia 30 de maio, o segundo Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Educação, que servirá para acumular forças para a Greve Geral do dia 14/06.  

A DN FASUBRA orienta seus sindicatos de base a realizarem assembleias e dentro de sua autonomia, 
apoiar, participar nas atividades e atos a serem realizados, pelo movimento estudantil, e nas 
Instituições Públicas de Ensino, nas ruas no dia nacional de luta. É fundamental que sejamos mais 
uma vez protagonistas de mais um levante contra esse governo que se caracteriza como inimigo da 
Educação. 

Neste sentido, seguindo o calendário de jornada de lutas e com disposição de mobilização 
manifestada pela nossa base, a DN FASUBRA orienta rodada de assembleias para definir qual será a 
forma de apoio neste dia de luta, como paralisação, aulas públicas, debates com a comunidade 
universitária e sociedade. 

Rumo à Greve Geral contra a PEC 06/19. 
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Plenária Nacional da FASUBRA ocorre no início de junho: 
faça já seu credenciamento online! 

   

A FASUBRA Sindical promove nos dias 8 e 9 de junho mais uma Plenária Nacional. O evento será 
realizado no auditório da ADUnB, em Brasília. O credenciamento deve ser feito até o dia 6 de junho. 
Para tanto, convoca as entidades de base a realizarem assembleias e decidirem os delegados que irão 
participar do encontro. 

Entre outros assuntos, a Plenária vai debater a preparação para a Greve Geral dos trabalhadores (as) 
do dia 14 de junho, estratégias para unificar a luta e resistir aos ataques promovidos contra os 
técnico-administrativos em educação, diante da atual conjuntura. 

Os credenciados devem estar quites com a mensalidade até maio de 2019. Os documentos 
obrigatórios que devem ser enviados em anexo são: ata, lista de presença, relatório siape ou extrato 
bancário. 

O credenciamento deve ser efetuado no formulário a seguir: https://bit.ly/2VpuEDv 

 

CALENDÁRIO 

  

MAIO 

30 DIA NACIONAL DE LUTAS 

JUNHO 

8 e 9 PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA 

14 GREVE GERAL CONTRA A PEC 06/19 

17 DIA DO TRABALHADOR PÚBLICO APOSENTADO 

25 DIA INTERNACIONAL DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA 

28 DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBTI 

 
  

 


