
ESTUDANTES
,

O governo Bolsonaro (PSL) corta bilhões das Instituições Federais de
Educação Superior (IFES), ataca a mínima democracia impondo
interventores em IFES, e apresenta um grande projeto de privatização
da Educação chamado “Future-se”.

O governo Ibaneis (MDB) além de ter tentado retirar o passe livre,
agora está impondo uma intervenção militar nas escolas com o
objetivo de reprimir os/as estudantes pobres e desviar dinheiro para
poucas escolas, enquanto todas estão precárias e carentes.

As entidades estudantis oficiais (UBES, UNE e ANPG) estão
dominadas por partidos eleitoreiros e por uma organização vertical e
burocrática. Só pensam em cargos, poder e eleição.

Chega de ilusão! Organizar a rebelião estudantil!

1 - Liberdade de expressão, assembleia e debate entre os/as estudantes. Chega de opressão e fascismo!

2 - Defender os direitos dos/as estudantes pobres: Não à militarização das escolas; Contra os cortes de
bolsas nas universidades; Contra o aumento de mensalidades nas faculdades privadas; Mais verbas para as
escolas públicas (melhorias nas salas, quadras, lanche, etc); Pelo fim do Enem e do vestibular - Acesso livre, já!

3 - O direito de greve e manifestação estudantil deve ser respeitado! Chega de assédio e ameaças!

4 - Devemos ir à luta por melhorias: Mais bolsas sociais e de pesquisa; Mais verbas públicas para a
Educação pública; Por democracia e autonomia radical nas instituições de ensino; Passe livre irrestrito;
Desprivatização do R.U. da UnB; Valorização da luta e saberes indígenas, negros e populares nos currículos.

5 - Criar núcleos estudantis do SIGA que reúnam universitários, secundaristas e técnicos, da rede privada e
pública. Juntemos o que pelegos e governo dividiram! Organizemos a luta estudantil classista e combativa!

E se os/as estudantes estiverem unidos e não tiverem mais medo? Só assim os
governos pensarão duas vezes antes de cometer seus crimes e injustiças contra 

a Educação e os/as estudantes. O Sindicato Geral Autônomo (SIGA, filiado à 
FOB) é um sindicato sem rabo preso com nenhum partido ou patrão. Estamos 

fartos de promessas de falsos líderes. Confiamos apenas na união e ação do 
próprio povo trabalhador. Somos um sindicato de trabalhadores/as, 

estudantes, desempregados/as e povos oprimidos. Junte-se a nós!

FILIE-SE AO SIGA!

www.lutafob.wordpress.com

fob-df@protonmail.com

facebook.com/lutafobnacional


