
TODOS À GREVE!!!

O último ano foi marcado 
pelas lutas contra o ajuste 

fiscal, em defesa da educação 
pública e gratuita e contra uma 
série de ataques aos trabalhado-
res. Com falsos discursos de falta 
de dinheiro, o governo justifica o 
corte de verbas da educação pú-
blica, corte dos auxílios estudan-
tis, congelamento salarial, corte 
em investimentos na infraestru-

tura da universidade, desmonte 
do PCCTAE, reformas da previ-
dência, trabalhista, terceirização, 
e privatizações.
Na educação superior tramitam 
projetos que ameaçam seu cará-
ter público e gratuito, como o fim 
dos concursos públicos e demis-
sões de servidores públicos, além 
do corte de verbas de auxílio aos 
estudantes (PNAES), cortes nos 

orçamentos das universidades 
federais, diminuição do número 
de bolsas, falta de material para 
os laboratórios etc.
Por isso, somente a categoria unida em 
uma greve, é quem conseguirá barrar 

esses ataques!!!!!!

CONTRA OS ATAQUES AOS NOSSOS DIREITOS

Criminalização e judicialização 
dos movimentos sociais - O 
projeto de lei do deputado Edson 
Moreira, do PR de Minas Gerais, 
propõe a retirada da salvaguarda 
para movimentos sociais, que 

impede manifestações de caráter 
reivindicatório ou com objetivos 
sociais possam ser enquadrados 
como ações terroristas, além 
disso o projeto busca incluir na 
definição de crime de terrorismo 
a motivação ideológica, política 
e social. 

Súmula do STF contra a greve -
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu o julgamento de 
um recurso, com repercussão 

geral reconhecida, que discutia a 
constitucionalidade do desconto 
dos dias parados de uma greve 
e decidiu que a administração 
pública deveria sim fazer o corte 
do ponto dos grevistas. Mesmo 
admitindo a possibilidade de 
compensação dos dias parados 
mediante acordo e decidindo 
que o desconto não poderia ser 
feito caso o movimento grevista 
fosse motivado por conduta ilíci-
ta do próprio Poder Público.

CONTRA AS REFORMAS

Reforma trabalhista - aumento da jornada de tra-
balho, redução do tempo de intervalo para almoço, 
parcelamento das férias e o acordado sobrepondo 
ao legislado. Uma proposta que representou o 
enfraquecimento dos direitos trabalhistas e o des-
monte da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Reforma previdenciária - A mentira sobre o “déficit 
da previdência” foi a justificativa do governo. Uma 
reforma que prejudica o seu direito à aposentado-
ria e aos benefícios previdenciários. Aqueles que 
conseguirem ter acesso a aposentadoria, retardarão 

muito o início de recebimento, além de terem redu-
ção nos valores recebidos. 

Reforma política - Reforma que muda desde o 
financiamento das campanhas eleitorais, à pro-
paganda eleitoral em rádio, TV e internet, até a 
divulgação de pesquisas eleitorais. O “distritão”, por 
exemplo, é desastroso. Parcelas expressivas da so-
ciedade correm o risco de ficar sem representação. 
Fora os valores totalmente questionáveis do finan-
ciamento público (1,6 bilhões, valor suficiente para 
pagar contas de luz das UFs anualmente).
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PEC do fim do mundo - com fal-
sos discursos de falta de dinheiro, 
o governo justificou o projeto que 

congela salários e investimentos 
no serviço público pelos próximos 
20 anos.  Os efeitos desastrosos da 
PEC são tão grandes que a mesma 
foi apelidada de PEC da Morte e 
PEC do Fim do Mundo.

Auditoria da dívida pública - in-
vestigar o endividamento público 
brasileiro visa buscar a verdadeira 
natureza dessa dívida pública 

que tem absorvido a parte mais 
relevante dos recursos nacionais, 
enquanto faltam recursos para o 
atendimento aos Direito Sociais 
básicos de milhões de brasileiros 
que vivem na pobreza e miséria.
Sobra dinheiro,  pois o governo 
omite receitas constitucionais 
não contabilizadas, sem falar nos 
sonegadores, na corrupção e nas 
isenções fiscais.

CONTRA O AJUSTE FISCAL

CONTRA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Terceirização irrestrita - A 
terceirização vai de encontro 
aos preceitos constitucionais de 
proteção ao trabalho. Os ter-
ceirizados estão mais sujeitos a 
abusos cometidos contra os seus 
direitos, como valores de salários 
diferenciados para atividades 
iguais, bem como não têm direi-
tos sobre as negociações obtidas 
pelo sindicato do setor ao qual 
estão atuando e que são garanti-

dos aos trabalhadores regulares, 
bem como a participação nos 
lucros e resultados que ajudaram 
a construir, entre outras coisas.

Trabalho escravo facilitado - a 
nova portaria (nº 1129) que muda 
a caracterização do trabalho es-
cravo conceitua “jornada exaus-
tiva”, como quando submete o 
trabalhador “ contra a sua vonta-
de e com privação do direito de 

ir e vir”. Isso gera a interpretação 
de que se uma pessoa é subme-
tida a condições degradantes ou 
jornadas exaustivas, mas pode se 
locomover, não seria flagrado o 
trabalho escravo.
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       Sucateamento do serviço público - a  redu-
ção de investimentos tem deixado instituições 
públicas de ensino à beira da falência. Fora outros 
setores, como o abandono do Sistema Único de 
Saúde (SUS), denunciado em julho pelo Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) por meio de um 
dossiê de 15 mil páginas entregue ao Ministério 
da Saúde. 

Suspensão nacional de processos sobre revi-
são anual  - O ministro Alexandre de Moraes do 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a 
suspensão nacional de todos os processos que 
tratam de revisão geral anual da remuneração de 
servidores públicos.

CONTRA O ATAQUE AOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO

Estabilidade do servidor (PLS 116) - a estabilida-
de é um direito dos servidores garantido na Cons-
tituição de 1988, mas está ameaçada. Os servido-
res públicos concursados só podem ser demitidos 
após um processo disciplinar. A proposta legisla-
tiva em análise no Congresso prevê a demissão 
por insuficiência de desempenho e os empregos 
públicos poderão voltar a ser usados como “moe-
da de troca” , travando a eficiência nesses serviços.

PDV (demissão voluntária)- o servidor federal 
que iniciou a carreira no setor público antes de 
2013 e aderir ao PDV perderá o direito a aposenta-
ria integral. Se ingressar novamente em cargo pú-
blico federal não poderá contar o tempo anterior 
para efeitos de aposentadoria. Além de a experi-
ência ter mostrado o barco furado que é esse tipo 
de programa. Até hoje alguns servidores lutam 
na justiça para serem reintegrados ao quadro do 
serviço público.
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