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Dia 23 de maio: vamos sacudir o país
em defesa dos nossos direitos!
mtst.info

Robson martins

Professores de SP em passeata contra a reforma de Serra

Sem-teto fecham a Rodovia Régis Bittencourt em 25 de abril

Neste 23 de maio várias entidades, movimentos sociais e centrais sindicais decidiram se unir para realizar um grande dia nacional de luta com
manifestações, paralisações, bloqueio de estradas e diversas ações em
todo país. Vamos exigir do governo e protestar:
• Contra a reforma da previdência que acaba com o direito à uma aposentadoria digna. Não ao fator previdenciário, a alta-programada e a diminuição do auxílio doença;
• Contra a reforma sindical e trabalhista que retira o 13º salário, as férias, a
licença maternidade e outros direitos;
• Contra a emenda 3 que autoriza contratar trabalhadores como se fossem
pessoas físicas para retirar os direitos trabalhistas; Não à super-receita que
permite um desvio do fundo da previdência.
• Contra a política econômica do governo Lula que só beneficia os banqueiros,
empresários, latifundiários e o governo Bush! É preciso parar o pagamento das
dívidas externa e interna.
Queremos:
- Defender os serviços públicos com qualidade. Mais investimentos na educação, na saúde, saneamento, etc.
- Barrar a Reforma Universitária à serviço da privatização;
- Garantir mais emprego com a redução da jornada sem redução de salários;
- Lutar contra o PAC que congela os salários dos servidores federais por 10
anos e favorece os investimentos e os lucros dos empresários e banqueiros;
- Lutar contra o agronegócio, para garantir alimento e terra para o povo.
Reforma Agrária já;
- Garantir a Reforma Urbana e Moradia para todos;
• Contra a maracutaia das privatizações e o aumento das tarifas! Pela anulação do Leilão da Vale do Rio Doce. Reestatização da Vale e das demais empresas privatizadas!
• Contra a transposição do Rio São Francisco que prejudica as populações ribeirinhas, destrói a natureza e só garante a água para os grandes proprietários;
• Defender o direito de greve agora ameaçado pelo governo;
• Contra toda forma de discriminação e opressão, racial, sexista e homofóbica;
• Contra as guerras e ocupações a serviço dos interesses econômicos e políticos
das grandes potências. Pela imediata retirada das tropas americanas do Iraque e
das tropas brasileiras no Haiti!
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Luciano Coca

Na GM de São José dos Campos protesto contra a emenda 3 e as reformas

A reforma da previdência que está sendo
preparada pelo governo pretende:
Estabelecer a idade mínima de 65 anos para se aposentar,
Aumentar o tempo de contribuição,

Acabar com a aposentadoria especial dos professores e
trabalhadores rurais,

x

Acabar com a possibilidade de a mulher se aposentar com
5 anos a menos de trabalho que o homem,
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Reduzir o valor da pensão por morte, entre outras medidas
Desvincular o valor das aposentadorias do Salário Mínimo

Junto com a Rede Globo, Lula faz
uma verdadeira campanha contra
as aposentadorias e benefícios que
os trabalhadores recebem do INSS.
Usam como argumento que a previdência está quebrada. Isto é uma
grande mentira! Segundo dados do
próprio governo, em 2006, a Seguridade Social arrecadou 312 bilhões
e gastou 254 bilhões. Teve, portanto,
uma sobra de 58 bilhões.
O problema é que esses recursos
mais o dinheiro que seria da moradia,
da reforma agrária, da educação e da
saúde são desviados para pagamento de juros e serviços da dívida aos
banqueiros.
É hora de dar um basta nisso.

Dia 23, é dia da jornada nacional de
luta, convocado pelas centrais sindicais e movimentos sociais. Neste
dia, vamos realizar manifestações,
paralisações, bloqueios de estradas
e diversas ações em todo país. Os
professores da rede estadual de São
Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e da rede municipal de Belo Horizonte já votaram greve. Os servidores
federais marcaram uma paralisação
nacional do setor. E outras categorias – como os metalúrgicos – estão
preparando paralisações em diversas
regiões do país. Os movimentos sociais do campo e da cidade também já
estão organizando ações e protestos
para engrossar essa jornada.

Defenda seus direitos. Organize seu local de trabalho e entre nesta luta você também!

