
EDITORIAL

O boletim

Este é o boletim do Núcleo 
Piauí da Federação das Organiza-
ções Sindicalistas Revolucionárias 
do Brasil (FOB). Homenageamos 
Mandu Ladino, líder indígena do 
Levante dos Tapuias no título de 
nosso  informativo para mostrar 
que não é de hoje que se luta con-
tra a dominação e a exploração 
dos povos em terras ocupadas 
pelo Estado do Piauí.

Quem somos?

Desde 2015, o núcleo promove 
agitação, propaganda e organiza-
ção em meios sindicais, populares 
e estudantis em Teresina e Parnaí-
ba. Somos sindicalistas revolucio-
nários, defendemos que a liberta-
ção dos trabalhadores é obra dos 
próprios trabalhadores. Somos 
filiados à FOB. Nossa federação 
teve início em 2010 e, atualmen-
te, reúne organizações sindicais, 
estudantis e populares. Tem como 
principal estratégia o sindicalismo 
revolucionário, em oposição ao 
sindicalismo de Estado e reformis-
mo, hoje, predominantes no país.

Neste número

Destacamos os movimentos 
grevistas dos professores, as revin-
dicações de estudantes do IFPI de 
Parnaíba, o 3º Encontro de povos 
e comunidades tradicionais do 
Piauí, e, na seção Cultura popular e 
rebelde, divulgamos a editora Ter-
ra sem Amos.

Entre na luta

Se está insatisfeito com seu sin-

dicato, movimento estudantil ou 
popular, e tem disposição de fazer 
a luta autônoma, independente 
do patrão e do governo pela via da 
ação direta, entre em contato co-
nosco. Nos envie também denún-
cia ou relato de luta do seu local 
de trabalho, estudo ou moradia, e 
contribua com o boletim Mandu 
Ladino.

Ousar lutar, ousar vencer!
Mandu Ladino vive e vencerá!

TRABALHADORES DA 

EDUCAÇÃO EM GREVE

Foi deflagrada greve na rede 
municipal de educação após as-
sembleia com mais de mil profes-
sores do município. Com mais de 
144 dias de mobilização no centro 
da cidade e nos bairros de Teresina 
explicando à população o motivo 
da paralisação. Esta greve históri-
ca por sua duração, tem como os 
principais pontos de reivindicação 
o reajuste salarial de 33%, melho-
rias nas condições de trabalho e 
pelo uso correto do fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica.

 Na rede estadual de educação, 
mais de 30 mil professores tam-
bém deflagram greve, reivindican-
do reajuste salarial de 33%, além 
de outros dois reajustes (12,84% 
referente ao ano de 2020 e 4,17% 
à 2019). A greve contou com ativi-
dades em todos os municípios do 
Piauí. Em assembleia foi decidido o 
fim da paralisação depois de mais 
de 100 dias de greve, devido à per-
seguição do governo estadual do 
PT através de cortes de salários de 

professores e mudanças de local 
de trabalho.

As atuais greves de professo-
res da rede municipal Teresina e 
da rede estadual do Piauí indi-
cam que: 1) permanece a históri-
ca precarização das condições de 
trabalho dos professores; 2) há 
disposição de luta da categoria 
para embates de longa duração 
com os governos; 3) governos di-
tos progressistas como  o do PT se 
comportam de maneira conserva-
dora quando no poder, perseguin-
do trabalhadores; 4) o modelo do 
sindicalismo de Estado aprisiona a 
luta as imposições dos governos; 
5) é preciso fortalecer a organiza-
ção dos trabalhadores, rompendo 
com o sindicalismo de Estado por 
meio do sindicalismo revolucioná-
rio, independente do Estado e dos 
governos!

Todo apoio a greve                                
na educação do Piauí!

Construir o sindicalismo 
revolucionário na terra de 

Mandu Ladino!

ESTUDANTES DO IFPI DE 

PARNAÍBA FECHAM VIAS 

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DE QUALIDADE

No dia 09 de junho, estudantes 
do Instituto Federal do Piauí trava-
ram a mais importante via da cida-
de de Parnaíba exigindo melhores 
condições estruturais no campus, 
que sofre com constantes cortes 
no orçamento. Somente no mês 
passado, enquanto gasta com car-
tão pessoal e carnes de primeira 
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qualidade ao exército, Bolsonaro 
cortou 3,2 bilhões do orçamento 
para a educação, inviabilizando as 
condições para um retorno seguro 
pós-pandemia e à manutenção da 
vida docente e acadêmica.

As principais reivindicações re-
latadas pelos estudantes são sobre 
os seguintes problemas:

1) Tendo recursos suficientes 
até setembro deste ano, os ônibus 
disponibilizados aos estudantes 
reduziram a circulação, sujeitando 
uma espera de até 5 horas.

2) Com os cortes já feitos, a ins-
tituição, que mantém o regime de 
tempo integral, tem reduzido em 
tamanho, qualidade e quantida-
de as já poucas refeições. Apesar 
disso, a quantidade de alunas e 
alunos no refeitório exige a cons-
trução de outro espaço para este 
fim. As obras do novo refeitório, 
porém, foram iniciadas em 2020 e 
estão paralisadas até hoje.

3) As comunicações, também 
já precárias, tendem a piorar. No 
momento, a internet do IFPI alcan-
ça poucos pontos de acesso, com 
quedas constantes inclusive em 
laboratórios que precisam desta 
ferramenta para que as pesquisas 
possam acontecer.

4) A quantidade reduzida de be-
bedouros é também causa cons-
tante de transtornos. Com apenas 
um bebedouro para 300 estudan-
tes, em horários de pico, como 
intervalos e encerramento do al-
moço, filas enormes causam atri-

tos, aglomeração e atrasos para o 
retorno das aulas.

5) Mantendo 4 banheiros (2 mas-
culinos e 2 femininos), o problema 
se repete: com aglomerações e o 
sucateamento destes espaços que 
não possuem sequer itens básicos 
de higiene, seu uso torna-se inviá-
vel frente a quantidade de alunas 
e alunos da instituição.

É diante destes graves proble-
mas que estudantes do IFPI blo-
quearam as vias da Avenida São 
Sebastião, denunciando as precá-
rias condições de estudo na insti-
tuição. Demonstrando a já históri-
ca combatividade, apontam pela 
prática que o único caminho para 
a vitória contra os inimigos do 
povo é a autonomia política e ação 
direta, e com este espírito, derro-
tarão o bolsonarismo e quaisquer 
outras forças que atacarem a edu-
cação pública no país.

3º ENCONTRO DE 

POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DO PIAUÍ

Entre os dias 27 e 29 de maio, 
em Brejo do Miguel, em Gilbués-PI, 
aconteceu a 3ª edição do Encontro 
do Coletivo de Povos e Comunida-
des Tradicionais do Piauí. Estavam 
presentes cerca de 100 pessoas e 
14 comunidades do sul do estado. 
A principal luta dos povos é pela 
titulação de terras tradicionalmen-

te ocupadas. Outras organizações 
também estiveram presentes, 
como a Comissão Pastoral da Terra 
da Bahia e advogados populares. 
Na ocasião, outras comunidades 
solicitaram ingresso no Coletivo. 
O Encontro se encerrou com a I 
Romaria das comunidades até Ca-
beceiras, ainda no município de 
Gilbués, onde aconteceu uma ce-
lebração eucarística.

CULTURA POPULAR             

E REBELDE

A imprensa popular e revolucio-
nária no Brasil possui uma longa 
história de divulgação de ideias 
contra a exploração e dominação 
dos povos.

Neste número do boletim, divul-
gamos a editora Terra sem Amos. 
Esta é uma editora piauiense dedi-
cada às obras do pensamento ra-
dical e acadêmicas. Seus livros têm 
preços acessíveis aos trabalhado-
res sendo enviados para todo Bra-
sil com frete grátis.

Seu catálogo é composto de 
obras referentes as tradições revo-
lucionárias. O mais recente lança-
mento da editora é livro inédito no 
Brasil, STAR: Ação Revolucionária 
das Travestis de Rua, de autoria de 
Sylvia Rivera e Marsha P. Jhonson.

Além de loja virtual, a editora 
mantêm um boletim e disponibi-
liza textos em seu site. Saiba mais 
em: https://linktr.ee/tsa.editora

 “Aqueles que não se organizam serão fácil e rapidamente consumidos ou atropela-
dos pelas organizações e partidos hegemônicos na cena política nacional de caráter 

reformista, legalista e pacifista. União e Organização é força! Nós Venceremos!”

Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC). Filiada à FOB.


