
 Seção Sindical ANDES/UFRGS 

A próxima quinta-feira 22 será Dia Nacional de Mobi lização, Protesto e Paralisação: 
Contra os pacotes de maldades do governo Temer! 

Em defesa do Serviço Público e dos direitos trabalh istas, previdenciários e sociais! 

Vem aumentando a lista dos pacotes de maldades com os quais o governo quer desmontar o Serviço 
Público e cortar direitos. Tudo em nome do pretenso “ajuste fiscal”! Além da intensificação da 
precarização e ampliação da terceirização, saiba sobre alguns dos ataques governamentais: 

O Serviço Público, a Universidade, a aposentadoria,  a CLT estão na mira do governo 
-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; 

-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); 

-as reformas trabalhista e da Previdência, que o governo está finalizando; 

-os cortes para a educação federal: nem a menina dos olhos, a pós-graduação, será poupa da. 

Diga NÃO à Lei da Mordaça! 
Além dos cortes de verbas, o ataque à educação se estende ao campo didático e cultural. O chamado “projeto 
escola sem partido” busca garantir práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes; trata de eliminar a 
dúvida, o questionamento, a crítica nas salas de aula; procura propiciar a instauração do pensamento único. 

Mais verbas para Educação, C&T e Saúde: Pela Audito ria da Dívida Pública! 
É necessário ampliar o investimento em Saúde e Saneamento, 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! 

Próximo passo: fazer do dia 22 um Dia Nacional de M obilização, Protesto e Paralisação 
A situação é grave e requer URGÊNCIA! É preciso resistir aos pacotes de regressão e desmonte 
desse governo sem legitimidade! 
A Jornada Nacional de Lutas, com marchas de milhares em Brasília, nos últimos dias 12 e 13, foi um 
passo importante no processo de resistência unitária das três esferas do Serviço Público. 
O dia 22/09 está despontando como o próximo passo da luta: um conjunto de entidades nacionais e 
sete centrais sindicais se uniram para concretizar o dia 22 como de luta, mobilização, protesto e 
paralisação. 
Para debater a forma de engajamento dos docentes da  UFRGS no dia 22, a Seção Sindical 
ANDES está convocando Assembleia Geral, no dia 21/0 9, às 18h, em local a ser confirmado. 
Compareça! 

Por que a bandeira “ Fora Temer! ”? 
Colega: vamos discutir o pretenso “ajuste fiscal”, debater.os ataques implementados pelo governo Temer, cuja 
finalidade é de garantir o pagamento de juros e amortizações da dívida pública aos banqueiros. 

Por que os movimentos sociais e sindicais estão se unificando sob a bandeira do “Fora Temer ”? Porque 
sintetiza o grito de resistência ao arsenal de ataques contra os direitos democráticos, trabalhistas, 
previdenciários e sociais. 

Colega : 

Vem lutar contra os cortes, em defesa do Serviço Público, dos direitos sociais e da Universidade Pública! Vem 
protestar contra a mordaça que querem colocar na Educação! Vem te somar ao grito “Fora Temer!”. 

Diga NÃO ao PLP 257, à PEC 241 e ao desmonte do Ser viço Público! 
Nenhum direito a menos 

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

Em defesa da Universidade Pública, Gratuita, de Qua lidade! 
Fora Temer! 


