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A defesa da educação pública tem sido 
protagonizada por um conjunto de entidades 
em diferentes momentos históricos. E agora, 
diante da avalanche de ataques, não será 
diferente. Participe e fortaleza o debate!

Inscrições pelo site www.adufes.org.br
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Doação de alimentos

Espaço de recreação Infantil

De acordo com o IBGE (2016) o país contabiliza 11,8 milhões de 
pessoas analfabetas. Tal quadro não poderia ser diferente, uma vez 
que o país investe em educação pública, per capita, muito menos do 
que outros países com economias mais frágeis.

Para agravar ainda mais o quadro, o presidente recém eleito Jair 
Bolsonaro (PSL), destacou que não vai aumentar o investimento nas 
áreas sociais, sobretudo, na educação. Ele, inclusive, defende o ensino 
à distância do ensino fundamental até a universidade. O argumento 
faz parte dos ataques crescentes que já vêm sofrendo a educação e 
promete ser intensificados com Bolsonaro.

10% PIB para a educação já! Os movimentos sociais ligados a 
educação pública defendem historicamente o investimento mínimo de 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação. Atualmente, o país 
investe menos de 4%.  É necessária uma forte mobilização em defesa da 

educação pública, que garanta Financiamento, Acesso e Permanência.

Para avançar nesse debate que é tão importante a realização da 2ª 
Etapa Estadual do III Encontro Nacional de Educação/ENE. Ela 
permitirá aprofundar o diagnóstico do projeto do capital para a 
educação, tendo como perspectiva a construção de um Plano Nacional 
de Educação da classe trabalhadora. Não fique de fora desta etapa! 

Fortaleça a luta contra o desmonte da educação. 




