Ato de 16 de junho em Boa Vista-RR

Alguns professores e servidores públicos protestaram na manhã do dia 16
de junho contra o Projeto de Lei Complementar 257/2016, em Boa Vista-RR. O ato
ocorreu no Centro Cívico, no semáforo em frente à Assembleia Legislativa de
Roraima. O protesto iniciou às 8h 30 min (9h30min de Brasília), teve participação
de professores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e da rede estadual de
ensino e também servidores Instituto Federal de Roraima (IFRR).
A organização do ato foi uma atividade conjunta entre a Seção Sindical dos
Docentes da UFRR (Sesduf-RR), Sinasefe-RR e o Movimento Organizado dos
Trabalhadores em Educação (Mote), para demonstrar a insatisfação da classe
trabalhadora da educação com o Projeto de Lei e, principalmente, para alertar e
convocar a sociedade para unir esforços contra o referido PL, que prevê retirada de
direitos dos trabalhadores brasileiros, assim como o enfraquecimento dos serviços
públicos oferecidos à sociedade e direitos constitucionais dos servidores públicos.

Contra o PL 257/2016
Sob o pretexto da renegociação da dívida dos estados e municípios, o
Governo Federal realiza forte ataque aos direitos dos trabalhadores. O serviço
público sofrerá um golpe na sua qualidade, e quem sofrerá serão os usuários
desses serviços.
Para lutar contra o Projeto de Lei - PL 257, servidores da UFRR, UERR,
IFRR e Educação Básica do Estado, estão mobilizados para organizar atos
públicos e outras atividades, a fim de pressionar com os demais movimentos
do país, o Congresso Nacional à rejeitar a matéria.
O ato de hoje (16/06), é uma atividade simultânea com outros estados.
Em todo o país estão acontecendo debates, paralisações e atos públicos
conjuntos contra a proposta desse PL 257.
Principais riscos que o PLP 257/16 prevê:
1) Reforma do regime jurídico de todos servidores públicos; ativos e inativos;
2) Suspensão dos concursos públicos;
3) Congelamento de salários dos servidores públicos;
4) Risco de não cumprimento da aplicação do reajuste percentual de 5% em
2016 e 2017;
5) Interrupção da politica de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras,
com congelamento do salário-mínimo;
6) Suspensão do pagamento de progressões e gratificações;
7) Vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alteração da
estrutura de carreiras;
8) Destruição da previdência social;
9) Aumento da contribuição previdenciária social para 14%;
10) Fim das licenças prêmio, sabática e os quinquênios;
11) Cortes no orçamento social;
12) Suspensão de aumento real para as despesas de custeio e redução, em
pelo menos 10% das despesas com cargos de livre provimento;
13) Implementação de programas de desligamento voluntário de servidores
públicos;
14) Mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Nossa luta é ampla e defende os direitos constitucionais dos
trabalhadores. Todos devemos lutar contra contra a aprovação do PL
257/2016.
Diga não ao PL 257!

