A educação é uma
das vítimas do golpe!
Governo Temer e aliados sucateiam o ensino público
e fecham os acessos ao financiamento estudantil

O Governo Temer e seus aliados deram um
grande golpe na Democracia e na Educação. Com
a PEC 55 pelos próximos 20 anos os
investimentos em Educação (assim como em
Saúde, Segurança e Habitação) ficarão
congelados.
Para piorar, o governo golpista não está
aplicando o Plano Nacional da Educação (PNE)
que destina 10% do PIB para o ensino, nem
mesmo reverte os recursos dos royalties do
petróleo para a área, ameaçando a existência das
universidades públicas.
Em 2017 Temer sancionou a desastrosa
“reforma” do ensino médio, negando à maioria
dos jovens o direito a uma formação integral,
condenando os estudantes a uma educação
inferior, sem qualidade, sem estímulo ao pensar
critico e meramente instrumental. Temer
também quer que 40% do ensino médio seja feito
à distância, em mais uma ação de precarização
do ensino alinhada aos interesses do setor
privado.
Não bastasse esses ataques, se intensifica a
mercantilização do ensino privado, favorecendo
grupos estrangeiros e financeiros. Ao liberar a
fusão da empresa Kroton Educacional com o
grupo Anhanguera, criou-se a maior empresa
educacional do mundo, com mais de 1 milhão de
estudantes.
Ao mesmo tempo promove cortes e dificuldades
no Programa de Financiamento Estudantil – FIES,
desestimulando instituições de ponta a aderir ao
programa. O resultado é que agora o
financiamento não cobre sequer a mensalidade
de muitos cursos e diversas universidades
deixaram de atender pelo FIES.

Com a mudança nas regras do FIES,
milhares de estudantes perderam o acesso
às universidades privadas, obrigando-os a
buscar financiamento em bancos, com taxas
de juros muito acima do que podem pagar.

As universidades federais sofrem com
redução de seus orçamentos. Comparados a
2014, os recursos para manutenção tiveram
cortes na ordem de 15%; para investimentos
a queda foi de 50%.

Para 2018, o governo Temer irá gastar três
vezes mais com juros da dívida pública do
que com Educação e Saúde. Já a renúncia
fiscal prevista para o ano - R$ 283 bilhões - é
maior do que a despesa prevista para as
áreas de Educação, Ciência e Tecnologia e
Saúde (R$ 250 bilhões).

Rio Grande do Sul

O que está por trás
da prisão de Lula
A preocupação com o futuro é o mínimo que
passa pela cabeça de todos os trabalhadores e da
juventude. Até pouco tempo atrás os empregos e
os salários cresciam e as famílias faziam planos.

O Judiciário, com apoio da Rede Globo e da mídia
golpista, fabricou uma farsa para prender Lula e
impedi-lo de disputar as eleições presidenciais
deste ano.

Hoje é diferente, são mais de 13,7 milhões de
desempregados, a saúde e a educação
estrangulados pela PEC 55 (congelamento de
recursos por 20 anos) e uma pressão enorme dos
patrões sobre os sindicatos para aplicação da
Reforma Trabalhista para reduzir conquistas. Até
com a Previdência Social tentaram acabar.

Eles querem impedir Lula de disputar a eleição para
manter o desemprego, rebaixar os salários e para
vender o que resta de patrimônio da nação, como a
Eletrobrás, a Petrobras, o Banco do Brasil e a CEF.
Mas o povo não é bobo! Lula segue líder nas
pesquisas e vence todos os outros candidatos!
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Parte do judiciário, grandes
empresários e a Globo querem
tirar Lula do páreo porque
se ele concorrer ganha as eleições!
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Pesquisa Data Folha realizada dias 6 e 7 de junho

A mesma imprensa, que mentiu para o povo e
defendeu a Reforma da Trabalhista dizendo que
ela não retirava direitos e ia gerar empregos,
mente novamente dizendo que Lula está fora das
eleições.
A verdade é que tudo isso é contra nossos direitos.
Por isso tentam fraudar as eleições mantendo
preso o maior líder operário e popular de nossa
história.
Mesmo na prisão, gostando os golpistas ou não,
Lula registrará sua candidatura no dia 15 de
agosto. A lei permite, o Brasil precisa!

Só com a força da classe trabalhadora é que
podemos garantir eleições livres, revogar a Reforma
Trabalhista, recuperar os recursos para a educação
e fazer com que o Brasil volte a ter empregos e
oportunidades. É com essa força que o povo pode
reformar as instituições, passar o Congresso e o
Judiciário a limpo.
Pipocam atos e manifestações em todo país e em
vários cantos do mundo em defesa de LULA LIVRE!
Vivemos um momento crucial em que está em jogo
o futuro do país, da juventude e da classe
trabalhadora. Organize comitês LULA LIVRE, reúna
seus amigos, a família e colegas. É por nossos
direitos, por nosso futuro!

LULA LIVRE!
LULA PRESIDENTE!

É pelos Direitos,
pela Educação,
pela Democracia!

