
Nenhum poder na Terra é capaz de deter um
povo oprimido, determinado a conquistar 
sua liberdade.
     Nelson Mandela

Hoje pedimos apenas dez minutos de reflexão, 
que veja a complexidade das ações do Governo 
golpista de Michel Temer e como elas afetam 
diretamente o desenvolvimento de nosso país, 
de nossa família. 

A UFMT teve o seu orçamento cortado em 
50%, lembrando que o orçamento está 
congelado há dois anos. Estamos vendo a 
volta da década de 90, quando a UFMT 
lutava para não ter o fornecimento de 
energia elétrica cortado. Trata-se da 
velha estratégia do sucateamento, para 
depois implantarem a privatização. Os 
projetos de cobranças de mensalidades 
estão andando rápido no Congresso Na-
cional, sendo que sua implantação repre-
senta o fim da universidade pública. 

Não se trata de uma ação passageira, já 
que a aprovação da Emenda Constitucio-
nal nº 95 de 2016, reduziu o investimento 
em políticas públicas pelos próximos 20 

anos, inviabiliza o funcionamento das 
instituições. Em 2017, somente no Minis-
tério da Educação, o corte foi de R$ 4,3 
bilhões. Os investimentos tiveram queda 
de R$ 40,1 milhões. Para a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes), a 
redução e contingenciamento compro-
metem a expansão, consolidação e fun-
cionamento das instituições federais de 
ensino. Algumas universidades acumulam 
contas de anos anteriores e não conse-
guem fechar a conta, mesmo com 100% 
de liberação de recursos.

Neste mês de setembro vemos a inviabili-
dade de funcionamento de diversas uni-

versidades federais, provocando cen-
tenas de demissões de trabalhadores 
terceirizados. Essa demissão em 
massa de terceirizados está muito 
próxima de nossa UFMT. 
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 As soluções apresentadas pelo governo 
para a crise vêm na contramão da garantia de 
direitos. De acordo com a Federação, o governo 
pretende ampliar as condições para a ocorrên-
cia de demissões de servidores públicos, coe-
rente com o projeto de terceirização e crimina-
lização de dirigentes sindicais, por meio de pro-
jetos de lei, como o PLS 116/2017.
 A Medida Provisória 792/17 atinge dura-
mente os servidores públicos, visando a redução 
da jornada com redução salarial, o incentivo ao 
afastamento de servidores e o Programa de 
Demissão Voluntária (PDV). 
 A destruição das carreiras do Executivo, 
incluindo carreiras estratégicas também é alvo 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é 
insuficiente para o tamanho da demanda. Na UFMT aten-
demos apenas cerca de 20% de estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Não se trata de um 
“gasto a mais”, é um investimento em uma área que 
decide qual vai ser o seu futuro. Nós pagamos muito 
mais caro cada vez que descontinuamos o investi-
mento em educação, ciência e tecnologia. Sem 
esses investimentos, o país nunca chegará à condi-
ção de enfrentar os nossos próprios problemas.

O número de estudantes atendidos será cada vez 
menor, logo a chance de uma transformação 
social na vida de jovens estará cada vez mais 
distante.  É importante considerar que a priva-
tização não encontraria chance de sucesso, já 
que 70% dos alunos das federais vêm de famí-
lias de renda per capita inferior a 1,5 salário 
mínimo. Não é população em condições de 
pagar.

do governo, configurando um processo de 
reforma de Estado, “muito mais agressivo do 
que a proposto na década de 90 com Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) e Bresser Pereira”, 
afirma a FASUBRA.
 O bloco da educação pública vai denun-
ciar o descumprido de acordos firmados pelo 
governo em 2015, o anúncio de suspensão de 
reajustes, suspensão de concursos e contrata-
ção de aprovados. Também a extinção de 60 mil 
vagas e cargos, redução salarial por meio do 
aumento da contribuição previdenciária dos 
servidores de 11% para 14% e o estudo de redu-
ção dos valores dos benefícios alimentação, 
pré-escolar e saúde.

Desmonte do serviço público

Assistência 
Estudantil?


