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A proposta revela a intenção dos 
empresários de submeter a agenda do 
trabalho a seus próprios interesses, o que 
levará a uma nova ofensiva de retirada de 
direitos e de precarização das relações de 
trabalho. Este já é resultado da reforma 
Trabalhista patrocinada por eles no governo 
Temer, e cujo aprofundamento teria sido 
um dos motivos que os levaram a apoiar o 
presidente recém eleito.somos 208,4 milhões 
e a quantidade de servidores praticamente 
não se alterou. Diante deste cenário, a CUT 
reafirma seu compromisso histórico de 
continuar a defender incondicionalmente 
os direitos da classe trabalhadora e a 
democracia.

Com ensino a distância, Bolsonaro 
tira alunos da escola para beneficiar 

assessores e empresas

Por Tatiana Melin para CUT Nacional

CUT rejeita Ministério da Produção, 
Trabalho e Comércio

Leia nota completa em www.cut.org.br

Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anun-
ciou uma série de propostas para a educação bra-
sileira que podem acabar com a escola, com os 
professores e com a merenda e, ainda, restringir o 
debate nas salas de aula, afetando a qualidade da 
formação dos jovens brasileiros.

Essas propostas de Bolsonaro não são por 
acaso. O economista Paulo Guedes, indicado 
para o Ministério da Fazenda, é um entusiasta do 
ensino à distância tanto que investiu no setor por 
meio de suas empresas. Atualmente, sua empre-
sa Bozano Investimentos, tem pelo menos oito 
empresas de educação. 

A maioria explora a educação à distância onli-
ne ou redes de universidades, como a NRE Edu-
cacional, com foco no curso superior de medicina 
no Tocantins, Piauí e Minas Gerais; a Q Mágico, 
plataforma de ensino digital; a Wide, que produz 
e gerencia conteúdos digitais; e a Passei Direto, 
rede social para universitários. 

Outro conselheiro de Bolsonaro que também 
possui empresa na área de educação a distância 
é Stavros Xanthopoylos, um dos sócios da Kitu-
tor Desenvolvimento de Tecnologia, rede social 
educacional direcionada para alunos e profes-
sores. Ele é diretor da Associação Brasileira de 
Educação a Distância (Abed), entidade que reúne 
empresas com atuação na área, foi um dos que 
aconselhou Bolsonaro, durante a campanha elei-
toral, a propor o ensino fora das salas de aula.

www.humorpolitico.com.br

FUSÕES

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.cut.org.br/noticias/com-ensino-a-distancia-bolsonaro-tira-alunos-da-escola-para-beneficiar-empresas-178b
http://www.cut.org.br
http://www.humorpolitico.com.br

