CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

26 de março: Dia Nacional de
Luta em Defesa da Educação!
H
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Todo apoio à greve
dos professores do estado
de São Paulo!
Desde 13 de março os professores
da rede estadual estão em greve.
Muitos pais ficam preocupados com
as aulas de seus filhos, mas essa
paralisação é o que os professores
podem fazer de melhor para os
jovens que estudam na rede pública.
É justa a greve porque há muitos

Governo Alckmin faz cortes
no orçamento e ataca todas
as categorias estaduais
Professores, metroviários,
ferroviários, trabalhadores da
Sabesp, da saúde e todas as
categorias estaduais sofrerão os
efeitos do Decreto 61.131/2015. A
justificativa deste ataque é a falta de
recursos públicos. O país começa
a viver uma crise econômica e os

10% do PIB para a
Educação Pública Já!

A Educação é um
direito fundamental para o
desenvolvimento de um país,
por isso é justo e coerente que o
governo conceda 10% das riquezas
do país para esse fim. Neste dia
26, os movimentos sociais ligados
à Educação estarão em luta contra
os cortes e pela ampliação do
orçamento.

Sindicato dos Metroviários de SP

Acesse: www.metroviarios.org.br  Facebook: sindicatodosmetroviariosdesaopaulo  Twitter: @Metroviarios_SP

Publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000. Fone: 2095-3600.
Fax: 2098-3233 – Páginas na Internet: www.metroviarios.org.br. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br. Presidente: Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira.
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP . Projeto Gráfico e Editoração: Maria Figaro, MTb 25.888-SP. Impressão: RD Gráfica. 26/03/2015. Tiragem: 40 mil.

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Nem PT, nem PSDB!

Chega de corrupção e
retirada de direitos!
É necessário construir
uma alternativa dos
trabalhadores

O

dia 26 faz parte de um
calendário de lutas
convocado por diversas
entidades e organizações que querem
construir um terceiro caminho para a
crise política, econômica e social que
vivemos no país (corrupção, retirada
de direitos, aumento do preço da
conta de luz, dos alimentos etc).
Não defendemos o governo do
PT porque ele ataca os trabalhadores
e se perde no mar de lama da
corrupção e tampouco defendemos
a volta do PSDB, que faz aqui no
estado de São Paulo a mesma coisa
que o PT faz em nível federal: ataca
os trabalhadores e também tem
problemas de corrupção, como o
caso de cartel do Metrô e da CPTM.

Não estivemos no dia 15
No dia 15 de março, milhares
de pessoas foram às ruas protestar
contra o governo Dilma. Essas
manifestações foram convocadas
por grupos de direita, alguns ligados
ao PSDB de Aécio e Alckmin. A
maior motivação era a indignação
com a corrupção, nada se falou sobre
as medidas provisórias do governo
Dilma, que atacam o segurodesemprego e a pensão por morte.
Está certo lutar contra o governo
Dilma, mas a manifestação do dia
15 não apresenta o caminho que
os trabalhadores precisam. Muitos
pediam a volta do PSDB e outros
defendiam até a ditadura militar.

Não estivemos no dia 13
No dia 13, as Centrais
Sindicais governistas (CUT e CTB)
convocaram os trabalhadores a
sair às ruas em defesa do governo
Dilma. Essas entidades mentem
aos trabalhadores ao falar de
“golpe da direita” ou “ameaça de
golpe militar”. O PSDB e outros
partidos da direita sequer defendem
o impeachment, porque todos
defendem o ajuste fiscal junto com
o governo. Para serem coerentes
com a defesa dos nossos direitos,
essas Centrais devem romper com o
governo.

O impeachment é a
solução?
Acreditamos que não. Porque
essa saída entregaria o governo para
Michel Temer ou Eduardo Cunha
(ambos do PMDB) que governariam
sob o mesmo modelo de Dilma.

Qual é a saída?
A luta dos trabalhadores precisa
crescer. Greves explodem pelo país,
como a dos professores de São
Paulo, além de garis e operários do
Comperj no RJ. Precisamos unificar
essas lutas e construir uma greve
geral em todo país, para derrotar
a retirada de direitos, prender os
corruptos e construir outro modelo
de governo, o que não passa pelo PT
nem pelo PSDB.

