A hora é agora! 28 de abril é Greve Geral!
Vamos parar o Brasil! Depois de muitos anos, a classe trabalhadora se
organiza para uma luta unitária, desta vez contra as contrarreformas da
Previdência, Trabalhista e a terceirização: imposição do ilegítimo governo
Temer em articulação com setores conservadores do poder Legislativo e do
poder Judiciário!
O ANDES-SN, a CSP-Conlutas, diversos sindicatos e movimentos sociais,
tem envidado todos os esforços para a construção da greve geral desde
2016. A nossa categoria tem demonstrado disposição para defender os direitos sociais, convocando todas e todos a combater as ameaças através de
seu exemplo de resistência: realizamos, junto com as categorias da educação federal e o movimento estudantil, nas lutas contra a PEC do Corte de
Gastos Sociais (PEC 55) e a MP do Ensino Médio, o primeiro grande ato de
enfrentamento ao governo Temer, no dia 29 de novembro com 40 mil pessoas em Brasília, e construímos também uma greve de resistência que unificou a luta das e dos docentes das Instituições Federais e Estaduais de ensino
Superior, em 2016.
Em 2017, as mulheres mostraram o caminho em um movimento mundial
no Dia Internacional de Lutas das Mulheres: o 8M, e o ANDES-SN estava lá!
Em janeiro, já havíamos aprovado em nosso Congresso a construção conjunta do 15M, que, embalado pelo 8M, deu a demonstração da força crescente da classe em grandes atos em todo o país, que se repetiram no 28M
com chamados unificados das Centrais Sindicais na resistência às contrarreformas da Previdência e Trabalhista e à Terceirização!
Chegou o momento de dar um passo a mais! Vamos realizar a primeira
greve geral de 2017 no dia 28 de abril! Nenhum direito a menos! Fora Temer!

#GreveGeralJá

POR QUE DEVEMOS PARAR NO DIA 28?
A contrarreforma da Previdência (PEC 287) vai barrar a nossa aposentadoria, ampliando o
tempo de contribuição e intensificando nossas já precárias condições de trabalho, atingindo de forma brutal toda a categoria docente! A terceirização irrestrita, já aprovada e sancionada, atingirá os servidores públicos de maneira direta, e as Instituições de Ensino Superior
Públicas serão um alvo preferencial, o que vai precarizar ainda mais as condições de
trabalho e impedir a manutenção do caráter público da educação superior brasileira! A contrarreforma Trabalhista (PL6787/16) vai comprometer todas as garantias que conquistamos:
férias, limitação da jornada de trabalho, 13°, etc. Vai impor uma perda de direitos que, combinada à terceirização, atingirá às trabalhadoras e trabalhadores, impedindo, inclusive, a
continuidade de oferta de serviços sociais públicos e gratuitos.

DEVEMOS DEFENDER OS DIREITOS SOCIAIS
Todos os ataques que estão ocorrendo atingem diretamente os direitos conquistados pela
classe trabalhadora: Saúde, Educação, Previdência, Cultura. Nós, docentes, enquanto
trabalhadores/as de serviços públicos temos sido alvo de campanha difamatória que nos
imputa a responsabilidade pela crise! Não podemos tolerar esta distorção! Defender os
serviços públicos é defender os direitos sociais de toda a população brasileira. A greve
geral do dia 28 deve ampliar a nossa força para barrar a retirada de direitos, mas deverá
também ampliar nossa disposição de luta para reverter os ataques que já sofremos, revogando as perdas impostas com a PEC55 e da contrarreforma do Ensino Médio, e para
ampliar o acesso aos direitos sociais.

DE QUE FORMA PODEMOS CONSTRUIR A GREVE GERAL?
Participando das assembleias de sua seção sindical e ajudando a organizar e divulgar as
atividades do dia 28!
• Conversando com suas e seus colegas de departamento, unidade, faculdade ou centro
sobre os ataques que estamos sofrendo e convocando-as/os para as atividades do dia 28!
• Organizando Comitês Locais em seu espaço de trabalho, em seu bairro, para ajudar a
esclarecer toda a população sobre as consequências graves das contrarreformas Trabalhista e da Previdência.
• Paralisando suas atividades e participando do ato do dia 28 em sua cidade!
• Pressionando os parlamentares a se posicionarem e votarem contra a contrarreforma da
previdência.
• Participando da Consulta Nacional sobre as contrarreformas e Auditoria da Dívida em
www.consultanacional2017.com.br
•

#GreveGeralJá
www.andes.org.br
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