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 Professores, estudantes e apoiadores do mo-
vimento voltarão às ruas no dia 30 de maio para mais 
um protesto contra o corte de verbas e a ameaça à au-
tonomia das universidades federais. No último dia 15, 
milhões de pessoas saíram às ruas em mais de 200 ci-
dades brasileiras em defesa da educação. 
 Dias depois, na tentativa de frear a mobilização 
em curso, o MEC voltou parcialmente atrás e R$ 1,587 
bilhão foram liberados. Até o momento, contudo, R$ 
5,839 bilhões permanecem bloqueados.
 “Assistimos atualmente a uma guerra ao co-
nhecimento travada pelo governo. O objetivo é elimi-
nar o pensamento crítico, visto como ameaça tanto por 
Bolsonaro quanto pelos ministros que o assessoram. 
O Brasil não pode aceitar isso”, afirma a secretária ge-
ral do Sitesemg, Rogéria Cássia dos Reis Nascimento. 
Participe da manifestação convocada para a próxima 
quinta-feira. Diga sim ao ensino público e gratuito!

> SUPLICY EM MONTES CLAROS

 Na última sexta-feira 17, os movimentos so-
ciais de Montes Claros receberam o ex-senador e 
atual vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) 
para uma roda de conversa sobre temas de atuali-
dade, como o desmonte da Previdência e do ensino 
público no Brasil. Zilma Aparecida das Neves, direto-
ra do Sitesemg, participou do encontro.

SITESEMG ESTEVE PRESENTE

EM JUNHO TEM GREVE GERAL

 A Jornada Nacional com Greve Geral con-
vocada pelas centrais sindicais vai parar o país em 
protesto contra o desmonte da Previdência pre-
visto na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
encaminhada pelo governo ao Congresso Nacio-
nal. Esta, no entanto, não é a única bandeira que 
unificará os movimentos sociais brasileiros no dia 
14 de junho.
 As ruas também vão reivindicar a suspen-
são imediata do corte de verbas para o ensino; a 
manutenção dos direitos trabalhistas não confis-
cados por Michel Temer; a adoção de medidas de 
combate ao desemprego; o fim do arrocho salarial 
e melhoria nas condições de vida da população, 
sobretudo os mais pobres.
 O Sitesemg apoia o dia de luta e, desde já, 
orienta os sindicatários a participarem das mani-
festações em suas cidades. É o direito à aposenta-
doria e o futuro da Previdência pública que estão 
em jogo.

Brasil volta às ruas no próximo dia 30

g Estudante critica ataque ao pensamento crítico
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