Iremos parar o Brasil de novo no dia 30 de junho, como já fizemos
em 28 de abril, pois os trabalhadores e trabalhadoras não aceitarão
pagar a conta da crise.
As Centrais Sindicais chamam uma nova Greve Geral para o dia
30 de junho com quatro eixos de luta:
1. Contra a Reforma da Previdência (PEC 287/2016) - que, se
aprovada, nos obrigará a trabalhar até morrer, ou seja, a referida PEC
representa o fim da aposentadoria dos brasileiros;
2. Contra a Reforma Trabalhista (PLC 38/2017) - que ameaça acabar
com direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora, como
férias, 13º salário e tantos outros;
3. Contra as Terceirizações (Lei 13.429/2017) - que precarizam o
trabalho e ameaçam acabar com a existência dos servidores públicos,
podendo acarretar, inclusive, na terceirização da atividade docente e
na extinção das carreiras dos professores federais e dos técnicoadministrativos em educação. Essas carreiras são fruto das muitas
lutas e greves que realizamos nesses 28 anos de existência do
SINASEFE e não abriremos mão dessas conquistas;
4. Fora Temer - na Greve Geral de 28 de abril, apenas os três eixos
acima estiveram presentes, mesmo com a CSP-Conlutas defendendo
o “Fora Temer e todos os corruptos do Congresso Nacional” nas
reuniões das Centrais. A incorporação do “Fora Temer” como eixo de
luta é uma necessidade da classe trabalhadora, que rejeita o
presidente golpista e suas reformas.
Esses eixos têm unificado milhões de trabalhadores e
trabalhadores a irem à luta nas ruas de todas as cidades do país. O
SINASEFE e suas Seções Sindicais fazem parte dessa luta e estão na
construção dessa nova Greve Geral da classe trabalhadora.
No dia 30 de junho iremos cruzar os braços mais uma vez para
dizer “Fora Temer e suas reformas; nenhum direito a menos”. Faça
parte dessa luta: construa a Greve Geral conosco!

