
 Seção Sindical ANDES/UFRGS 

Terça-feira 16 é Dia de Luta na UFRGS e em todo paí s: 
Contra a retirada de direitos e o desmonte do Servi ço Público 

O Serviço Público está sob ataque e a Universidade está na mira do governo 
Diversos instrumentos jurídicos, impopulares e de legitimidade duvidosa, aprovados recentemente ou ainda em 
tramitação, atentam contra os serviços públicos e os direitos dos trabalhadores. Isso inclui: 

-os fundos de pensão complementares à aposentadoria (FUNPRESP); 

-a aprovação pelo STF da ADI 1923 que, agora, permitirá a contratação de servidores públicos fora do 
Regime Jurídico único  (RJU), através de processos seletivos por Organizações Sociais; 

-a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que acaba com a atual vinculação de receitas para 
investimentos em saúde pública e educação , previstas na Constituição, e ainda prevê que os gastos nessas 
duas áreas passam a ser corrigidos somente até o limite dado pela inflação (IPCA); 

-o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257, que congela recursos públicos , exclusivamente para manter o 
pagamento de juros e amortizações da dívida ao sistema financeiro; 

-no “cenário de crise” já são anunciadas as medidas de cortes de recursos e bolsas para educação federal 
(45% menos em 2017). Nem a menina dos olhos, a pós-graduação, será poupa da. 

 
Escola e Universidade Sem Mordaças! 
O ataque à educação vai além de medidas econômicas. Estende-se ao campo didático e cultural. O “projeto 
escola sem partido” (representado por vários Projetos de Lei) é uma investida que visa calar a educação. 
Sob a invocação da neutralidade do ensino, o referido projeto busca garantir práticas preconceituosas, 
discriminatórias e excludentes; trata de eliminar a dúvida, o questionamento, a crítica das salas de aula; procura 
propiciar a vigência da mordaça e a instauração do pensamento único – permitindo reduzir as resistências à 
passagem do trem neoliberal, que nos atropela. 

 
Mais verbas para Educação, C&T e Saúde: Pela Audito ria da Dívida Pública! 
Não podemos baixar a cabeça e esperar por dias melhores! A Universidade Pública dever ser um local de 
pensamento crítico e debate. Devemos discutir a Dívida Publica, apoiar a proposta de Auditoria da Dívida! 
Colega: é necessário ampliar o investimento em Educação (que, em 2015, foi somente de 3,91% do orçamento 
da União) e em Ciência e Tecnologia (que foi de 0,27% do orçamento). 

Para viabilizar essa ampliação, temos que apoiar a suspensão ou limitação do escorchante pagamento da 
dívida, que, em 2015, representou 42,43% do orçamento, i.e., quase um trilhão de reais. Ou seja, em 2015, 
cada brasileiro contribuiu com cerca de 5 mil reais para pagar juros e amortizações da dívida! 
 
Dia Nacional de Luta e Protesto 
Diversos movimentos sociais e sindicais estão unificados sob a bandeira do “Fora Temer ”, que embora não 
exclusivamente, expressa o grito de resistência ao arsenal de ataques contra os direitos democráticos, 
trabalhistas, previdenciários e sociais. 

Nesta terça-feira, dia 16 de agosto,  a partir da convocação de oito centrais sindicais, os trabalhadores do País 
estarão realizando atos, manifestações, mobilizados e discutindo a crise. Aqui na UFRGS, vamos todos, 
abertamente, discutir a crise e os ataques implementados pelo governo Temer, a serviço do capital financeiro. 

Colega : 
Vem lutar contra os cortes, em defesa do Serviço Público e da Universidade Pública! 

Vem protestar contra a mordaça que querem colocar na Educação! 

Vem te somar ao grito “Fora Temer!”. 

Nesta terça-feira, dia 16 de agosto, às 12h30, ao l ado da Faculdade de Educação, 
Ato da Comunidade Universitária 

Não ao PLP 257 e à PEC 241! 
Contra a retirada de direitos e o desmonte do Serviço Público! 

Em defesa da democracia no país e na UFRGS! Pela Escola sem mordaça! 
Por melhores condições locais de trabalho! 

Em defesa da Universidade Pública, Gratuita, de Qualidade! 
Fora Temer!  


