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“Estão 
jogando 
fora uma 
palavra 
chamada 
sonho”, diz 
Lula em 
abertura do 
Congresso 
do CNTE

O ex-presidente Luís Inácio Lula 
da Silva abriu o 33º Congresso 

Nacional da CNTE, na noite desta 
quinta-feira (12), com um discurso 
cheio de reflexões sobre a Educação. 
Para Lula, recursos para a área não 
podem ser considerados gastos, mas 
sim investimento. “É o investimento 
mais barato e mais produtivo e o que 
dá mais retorno para o país”, justifi-
cou, sob aplausos. 

“No fundo estão jogando fora uma 
palavra chamada sonho, o sonho 
de um Brasil competitivo do ponto 
de vista científico e tecnológico e a 
chance de se transformar efetivamente 
em uma grande nação”, ressaltou Lula.

Em meio ao período conturbado da 
política brasileira, e ao golpe que 
levou à queda da ex-presidenta 
Dilma Rousseff, os presentes ento-
aram palavras de ordem contra novo 
governo.

O presidente da CNTE, Roberto 
Leão criticou duramente os ajustes 
fiscais. “Se forem fazer ajuste fiscal, 
façam para os bancos, taxando as 
grandes fortunas, trazendo o dinheiro 
que foi levado do país e dando prê-
mio a quem devolver”, clamou.

A Emenda à Constituição (PEC) 55, 
que congela por 20 anos os gastos com 
a Saúde e a Educação, foi duramente 

criticada. “Estamos lutando por um 
ensino público de qualidade. Um 
sistema que está sendo fortemente 
ameaçado por conta da promulgação 
da PEC”, declarou Ana Julia Ribeiro, 
estudante que comoveu a popula-
ção em um discurso na Câmara dos 
Deputados, em 2016, durante as ocu-
pações das escolas. 

Segundo o presidente da Internacio-
nal da Educação para América Latina 
(IEAL), o argentino Hugo Yasky, 
o Brasil sofreu o mesmo golpe de 
Estado que outrora foram vítimas 
o Paraguai e Honduras, e pediu que 
2017 seja um ano de muitas lutas 
no Brasil.



Reajuste do piso 
salarial é tema 
de CNE

Regimento eleitoral 
do Congresso 
é mantido em 
reunião da Plenária

O Conselho Nacional de Entidades (CNE) se reuniu 
nesta quinta-feira (12) durante o 33° Congresso da 

CNTE. Entre os diversos assuntos em pauta esteve o rea-
juste do piso salarial. 

O presidente da CNTE, Roberto Leão, falou sobre o 
encontro que teve pela manhã com o ministro da Educa-
ção, Mendonça Filho, para o anúncio do Piso, que passou 
para R$ 2.298,80. “Agora precisamos brigar pela imple-
mentação efetiva do Piso nas bases”, ressaltou.

Na reunião do CNE, também foi aprovado o indicativo 
de greve geral nacional dos trabalhadores em educação 
para 15 de março. A proposta será levada para votação 
dos participantes do Congresso.

“Essa greve é por tempo indeterminado, contra a 
reforma da previdência e a retirada dos diretos dos 
trabalhadores”, ressaltou Leão.

Além do presidente Roberto Leão, participaram da 
reunião no MEC, a Secretária Geral da CNTE, Marta 
Vanelli e o vice-presidente, Milton Canuto.

E ducadores estiveram reunidos na primeira Ple-
nária do Congresso na noite desta quinta-feira 

(12), para discutir os regimentos do congresso da 
CNTE e da eleição da nova diretoria da Confederação.

Depois de uma hora de debates, os dois documentos 
foram aprovados com pequenas alterações. A elei-
ção da nova diretoria para a gestão 2017-2020 foi 
mantida para sábado (14).



“Não podia ser outro homenageado 
além de Paulo Freire. Nós levamos o 
entendimento social para a sala de aula, 
resolvendo os problemas dos alunos” .

FRANCISCO SILVA
Distrito Federal

“É a segunda vez que venho para o 
evento e tenho sempre a esperança 

de sair daqui com algo positivo”.

HERMÍNIA MOREIRA
São Paulo

“Se fizermos uma boa análise da 
realidade no Congresso, podemos 
organizar os nossos passos”.

VANI DO ESPÍRITO SANTO
Paraná

“É a terceira vez que venho para o 
Congresso e cada ano melhora. É 
importante conversarmos acerca 

do que avançamos ou não no nosso 
município, em comparação aos índices 

de outras cidades. As informações da 
mídia tradicional não são confiáveis”. 

JOEL PEREIRA
Mato Grosso do Sul

“O investimento da educação 
simplesmente não acontece. Em 
vez de fazerem escolas, estão 
fazendo mais presídios”. 

EVALDO DA COSTA
Distrito Federal

“A minha expectativa com o 
Congresso é repensar a educação 
pública como um todo, porque do 

jeito que tá não dá para continuar, 
principalmente com este governo que 
está tirando muitos direitos nossos”. 

ANTONIA GOBBO
Rio Grande do Sul
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EXPEDIENTE: Boletim do 33° Congresso Nacional da CNTE. Realização: Frisson Comu-
nicação & Marketing. Coordenação: Ana Paula Messeder. Jornalistas: Katia Maia, Katiane 
Ribeiro, Ana Paula Silva e Amanda  Vieira. Direção de Arte: Noel F. Martínez e Bruno Soares.

PROGRAMAÇÃO

H oje (13), segundo dia do 33° Congresso Nacional da CNTE, os trabalhadores 
em educação farão um Ato Político em defesa da democracia, com a participa-

ção de representantes de diversas entidades como Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

O ato contará ainda, com a presença de um dos principais sociólogos e cientistas 
políticos brasileiros, Emir Sader, o músico Tico Santa Cruz, o ex-ministro da Jus-
tiça, Eugênio Aragão e a estudante Ana Júlia. 

No evento também será lançado o livro “2016: o Brasil esfacelado pelo golpe”. A 
publicação traz, entre outros temas, a linha do tempo do golpe 77, a reação ao golpe 
contra a presidenta Dilma e suas inúmeras manifestações a favor da democracia 88 
e a repercussão internacional do golpe – ou de como só a grande mídia brasileira 
não o viu.

Por uma educação pública de qualidade, pela manutenção de direitos e pelo res-
peito aos servidores, não fique de fora e venha para a luta!

Educadores lutando por democracia

DIA 13 DE JANEIRO
8:30 às 18:00 .......Credenciamento
8:30 às 12:00 .......Substituição de delegadas (os)/suplentes (sem prévia solicitação)
8:30 ........................Apresentação do músico Thiago Jamelão no auditório da plenária
9:00 às 12:30 .......Painel: política sindical: João Felício, Adilson Araújo, Janelei Albuquerque, Jandira Uehara, Intersindical e Conlutas
12:30 ......................Almoço
14:00 às 16:30.....Painel: política educacional: Economista Esther Dweck e Professor Gaudêncio Frigotto
17:00 às 19:00 .....Grupo de debates em torno das resoluções apresentadas
19:30 ......................Jantar
20:30 .....................Ato Político em Defesa da Democracia: Emir Sader, Tico Santa Cruz, Eugenio Aragão, Ana Julia Ribeiro, CNTE, CUT, CTB, etc. 
22:00 às 02:00 ....Confraternização

DIA 14 DE JANEIRO
11:00 às 12:30 .....Reunião dos Coletivos da CNTE e do DESPE 
12:30 ......................Almoço
13:30 ......................Lançamento de publicações
14:30 ......................1ª Plenária Deliberativa - Conjuntura 
16:30 ......................2ª Plenária Deliberativa – Política Sindical 
17:30 ......................Apresentação das Chapas para Direção Executiva e Conselho Fiscal
18:30 às 22:30 ....Eleições para Direção Executiva e Conselho Fiscal
19:30 ......................Jantar

DIA 15 DE JANEIRO
8:30 ........................3ª Plenária Deliberativa – Política Educacional
9:30 ........................4ª Plenária Deliberativa – Balanço 
10:30 ......................5ª Plenária Deliberativa – Políticas Permanentes 
11:30 ......................6ª Plenária Deliberativa – Plano de Lutas 
12:30 ......................7ª Plenária Deliberativa – Estatuto e Moções
13:30 ......................Posse da direção eleita e encerramento
14:00 .....................Almoço


