POR NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER GOLPISTA!
Carta Aberta às Professoras e Professores, às Técnicas e Técnicos
Administrativos, às Estudantes e aos Estudantes do IFSC.
A defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos e dos direitos da juventude, exige nossa
mobilização imediata!
A Plenária Nacional do Sinasefe e a Plenária da Sessão Sindical IFSC, decidiram que o sindicato vai se
incorporar às jornadas de lutas pelo “ Fora Temer e Nenhum Direito a Menos”, que contara com atos e atividades
nacionais e locais. E, já no dia 16 de agosto, decidiu participar do dia nacional de mobilizações contra os ajustes
do governo e a retirada de direitos convocadas por 8 Centrais Sindicais. Decidiram também, incorporar-se na
preparação de uma “Greve Geral Por Nenhum Direito a Menos”, convocada por centrais sindicais. Trata-se de
uma greve geral com pauta e duração definidas.
Esta resistência a este golpe que está sendo dado com o objetivo de aplicar uma política pactuada pelas
forças conservadoras do país, com o grande capital nacional e internacional para poderem impor a retirada de
direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora e da grande parcela da população menos favorecida mais
carente.
As medidas de "ajuste das contas públicas" que o golpista Temer pretende impor atingem em cheio os
servidores públicos federais, estaduais, municipais, e o atendimento dos serviços públicos.
Hoje, pela lei, a União destina à educação 18% da receita líquida e para a saúde um valor equivalente ao
gasto do ano anterior mais a variação nominal do PIB. Pois bem, Temer quer mudar a Constituição para congelar
todos os gastos públicos por 20 anos, incluindo a saúde e educação.
De acordo com sua PEC 241/16 (do governo Temer golpista) o teto dos gastos seria a despesa do ano
anterior corrigida pela inflação. Na prática, significa (por 20 anos!) o congelamento salarial, o fim das
reestruturações de carreiras, acabar com os concursos públicos e zerar todo investimento no serviço público. A
"economia" resultante seria utilizada para pagar a dívida – cujos juros são os mais altos do mundo,
recentemente ratificados.
Além disso, Temer entregou as empresas aéreas ao capital estrangeiro, aprovada na Câmara, assim com
a ampliação de 20% para 30% da desvinculação das verbas da educação e saúde e quer entregar o Pré-sal
às empresas multinacionais. Anunciou a retirada de conquistas arrancadas nos últimos 13 anos, como também
ataques à Previdência Social e às garantias trabalhistas conquistadas há décadas, como direitos assegurados na
CLT (fazendo o negociado prevalecer sobre o legislado) e também o projeto da terceirização sem limites. Uma
situação que, de conjunto, exige uma resposta organizada da classe trabalhadora e da juventude.
Para tanto, está aberta a discussão sobre a realização de uma greve geral – greve geral em defesa dos
direitos ameaçados, contra o golpismo - movimento para o qual os trabalhadores e a juventude precisam contar
com o conjunto de suas organizações num combate decidido, desde a base, na sua preparação.
Para lutar contra a PEC 241/16 e todos os outros ataques aos servidores e ao serviço público, precisamos
participar do trabalho de preparação de uma Greve Geral e para isso, propomos que seja realizada no IFSC (em
todos os campos e na Reitoria) uma enquete com a seguinte questão:
Considerando que o governo golpista Temer propõe medidas que atacam os servidores públicos, os
serviços públicos, e os direitos do conjunto da classe trabalhadora – aumento da idade mínima da
aposentadoria para 65 anos para homens e mulheres, rasgar a CLT com a proposta de que “o negociado
prevaleça sobre a lei”, PEC 241/16 que congela os gastos públicos inclusive na Saúde e Educação,
entrega do Pré-sal para as multinacionais, retomada do projeto de “terceirização sem limites”.
Considerando que esses ataques aos nossos direitos e conquistas exige uma resposta de conjunto da
classe trabalhadora e da juventude, pois de forma isolada será mais difícil derrotá-lo.
Perguntamos:
VOCÊ É A FAVOR DE UMA GREVE GERAL EM DEFESA DE NOSSOS DIREITOS E CONQUISTAS?
(

x ) SIM

(

) NÃO

SIM , pois a defesa da democracia passa pela defesa dos empregos, salários, direitos e da riqueza
nacional em benefício do povo.
Todos ao ato do dia 16 de agosto - POR NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER GOLPISTA! –

Concentração a partir das 13 horas em frente a UDESC no Itacorubi.
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