
MANIFESTAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCACIONAL DE JUIZ DE FORA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO 

E DA VIDA. 

Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, entidades, partidos, parlamentares e 

movimentos sociais de Juiz de Fora protestam contra os ataques do governo federal e do 

governo estadual de MG em dia nacional de mobilizações em defesa da educação. 

 

Hoje, 19 de maio, é o Dia Nacional de Luta e Resistência em Defesa da Educação. A comunidade 

da área da educação, junto a outras entidades e movimentos sociais, está unida neste dia para 

denunciar o atual projeto de destruição da educação e da tentativa de normalização do 

genocídio contra a população, principalmente contra os mais vulneráveis. 

Vivemos o pior momento de uma pandemia com risco iminente de uma terceira onda. Temos 

um governo negacionista e genocida, que trabalha contra a ciência e contra a população. O Brasil 

soma o triste número de mais de 430 mil mortes, número que poderia ter sido evitado caso 

houvesse o esforço pela vacina e por medidas de distanciamento, lockdown e campanhas de 

conscientização junto à população.  

Ignorando a importância desses fatos, deputados e deputadas, em compromisso com essa 

política genocida, votaram, no dia 13 de abril 2021, o caráter de urgência do Projeto de Lei nº 

5595/2020, que tem por objetivo pressionar trabalhadores e trabalhadoras da Educação Básica 

e do Ensino Superior a retornarem para as atividades presenciais, colocando-os(as) em maior 

risco de morte por COVID-19 no momento em que vivenciamos a dramática realidade dessa 

pandemia com falta de vacinas, leitos e medicamentos em todo Brasil. 

Em caso de aprovação do PL 5595/2020, mais de 3,4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores 

da Educação Básica e do Ensino Superior serão colocados em circulação nas ruas, ônibus, 

escolas, universidades, institutos federais e CEFETs. 

Por certo, a conta dessa tragédia é muito superior, pois devemos somar a esses números quase 

56 milhões de estudantes dos dois níveis. O PL 5595/2020 significa, na prática, quase 60 milhões 

de pessoas obrigadas a circular e a se encontrar no pior momento da pandemia da COVID-19. 

Pesquisas recentes apontam que a juventude é cada vez mais infectada no país, ocupando as 

UTIs e vitimada fatalmente pelo vírus.  

Aceitar isso seria ser conivente com a disseminação do vírus, com a banalização da morte, com 

a negação da tragédia. É ir contra a razão, que tanto prezamos.  

Esse cenário se torna ainda mais crítico com os sucessivos cortes nos orçamentos das 

universidades e institutos federais, o que torna inviável o funcionamento dessas instituições 

tanto no âmbito do ensino como da pesquisa científica, que demonstrou ser extremamente 

necessária para o enfrentamento da pandemia. Portanto, é urgente a ampliação dos recursos 

destinados à educação e à pesquisa. Do contrário, essas instituições, já tão sucateadas pelo 

governo, não terão condições de cumprir suas obrigações, além de colocar em risco a segurança 

e saúde de seu corpo docente, técnico e estudantil quando for possível o retorno presencial. 

Como se não bastasse, a Reforma Administrativa, proposta através da PEC 32/2020, visa 

precarizar ainda mais as carreiras dos servidores públicos de todas as esferas (municipal, 

estadual, federal), retirando direitos através de mudanças nos regimes de contratação, 

terceirização irrestrita, extinção de benefícios e cargos, demissões. A PEC 32/2020 ameaça 



desestruturar e, praticamente, retirar serviços públicos essenciais à população como educação, 

previdência e saúde. Ou seja, vai na contramão de todas as necessidades da população brasileira 

nesse momento de crise aguda do capital, atacando violentamente os direitos sociais garantidos 

pela Constituição. 

No estado de Minas Gerais, o governo de Romeu Zema, alinhado ao projeto de destruição da 

educação pública e sem dialogar com a categoria da Educação e com as comunidades escolares, 

quer promover a municipalização do ensino fundamental, e a privatização do ensino médio, 

através do “Projeto Mãos Dadas” e do “Projeto Somar”. Além de fugir da obrigação de garantir 

o direito constitucional à educação, o governo quer entregar os recursos da educação pública 

para empresas privadas denominadas de Organizações Sociais (OS), provocando demissões e 

prejudicando, não apenas trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas toda a população 

mineira.     

Diante disso, só nos resta lutar, alertar a sociedade para todos esses ataques que ameaçam 

aumentar significativamente os números da tragédia que se abateu sobre nós, sobre os mais 

pobres e desfavorecidos. Todos abandonados por aqueles que comandam o país. 

Ao reafirmar a defesa intransigente da vida, nos colocamos contra o PL5595! Contra a Reforma 

Administrativa! Contra o projeto de destruição da Educação Pública! E pelo Fora Bolsonaro! 

APES, Sintufejuf, SindUte/JF, Sinpro JF, CSP-Conlutas , Frente em Defesa da Educação, 8M 

Juiz de Fora, Frente Brasil Popular/JF, PCB, PSTU, PT, PSOL, Mandato da Vereadora Cida 

Oliveira, Mandato da Vereadora Laiz Perrut, Mandato da Vereadora Tallia Sobral, Mandato 

do Deputado Estadual Betão. 

 

 


