
TRABALHADOR /A DA EDUCAÇÃO
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) segue com o congelamento salarial, aumenta a
exploração com professores/as temporários/as e vem impondo o projeto
autoritário de militarização. Para aumentar os lucros, as instituições
privadas rebaixam salários, demitem e reprimem a luta sindical.

As burocracias sindicais (Sinpro, Sinproep, SAE, Andes, Sindserviços, e
outras) dividem os/as trabalhadores/as da educação e estão dominadas
por partidos eleitoreiros. Só pensam em cargos, poder e eleição.

Isso tem que acabar! A Educação precisa ir à luta!

1 - Liberdade de pensamento, expressão e organização sindical nas escolas e universidade públicas e
privadas. Chega de opressão! Pela liberdade de cátedra!

2 - Defender os nossos direitos: Não ao congelamento e redução salarial; Contra a militarização das escolas;
Contra os cortes governamentais na Educação; Não ao “Future-se” e os planos de privatização; Contra as
demissões e assédio, especialmente nas instituições privadas; Contra a reforma da previdência e trabalhista!

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

4 - Devemos ir a luta por melhorias: Redução do número de alunos/as por professor/a; Melhores condições de
trabalho; Aumento do tempo de coordenação dos/as professores/as da rede básica; Democracia e autonomia
radical nas instituições de ensino; valorização da luta e saberes indígenas, negros e populares nos currículos.

5 – Fortalecer o Núcleos de Trabalhadores/as da Educação do SIGA, unificando a rede básica, técnica e
universitária, privada e pública. Juntemos o que pelegos e governo dividiram! Quem luta, educa!

Da alimentação ao administrativo, da limpeza à sala de aula: numa escola, somos todos/as 
trabalhadores/as da educação. Estamos todos/as no mesmo local de trabalho realizando 
atividades complementares para que a educação aconteça, seja ela básica ou superior, 
pública ou privada. 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. Somos um sindicato de trabalhador 
para trabalhador. Junte-se a nós!

FILIE-SE AO SIGA!

www.lutafob.wordpress.com

fob-df@protonmail.com

facebook.com/lutafobnacional
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