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 Foi dada a largada para dar um 
basta ao (des)governo Bolsonaro. Na última 
quarta-feira, 15 de maio o Brasil assistiu ao 
início de um grande movimento de massa 
que vai frear os desmandos do presidente e 
seus ministros, os quais não têm compro-
misso com o país. As manifestações de quar-
ta foram em resposta ao corte de 30% na 
Educação e contra a reforma da Previdência. 
Mas foi também uma prévia do que vai acon-
tecer no dia 14 de junho, quando o país deve 
parar, em uma grande greve geral.
 Em apenas quatro meses, Bolsona-
ro já deixou claro que governo para o merca-
do e de costas para a população. E um dos 
exemplos disso é ele ter entregue o Ministé-
rio da Educação a um economista ligado à 
iniciativa privada, Abraham Weintraub. Em 
pouco mais de um mês de gestão, Weintra-
ub anunciou um contingenciamento que 
pode levar ao fechamento das universida-
des públicas e institutos federais. Além dis-

so, acusou as universidades de promoverem 
balbúrdia e defendeu o fim do ensino de 
sociologia e filosofia no ensino público. Um 
verdadeiro desastre!
 Outra mostra do quanto Bolsonaro 
está a serviço do mercado é a reforma da 
Previdência, que acaba de vez com a apo-
sentadoria do trabalhador e beneficia os 
bancos e os fundos de previdência privada. 
A reforma da Previdência está sendo discuti-
da em uma comissão especial da Câmara 
dos Deputados, com previsão de ser votada 
entre final de junho e início de julho.
 É preciso parar esse (des)governo. 
Se a população não ocupar as ruas e obri-
gar o Executivo e o Congresso a desistirem 
da reforma da Previdência, os brasileiros 
vão trabalhar até morrer. Uma nova mani-
festação de professores e estudantes está 
marcada para 30 de maio e, no dia 14 de 
junho, o Brasil vai parar em uma grande 
greve geral!

Greve da educação deu a largada
para a greve geral, dia 14 de junho


