
Culpa ou continuidade de um mesmo processo? 

 

O primeiro sim, foi uma surpresa. Mas desde o primeiro já basta!  

Reforma da previdência, arrocho salarial, implementação de gratificações 
produtivistas, sucateamento dos órgãos, precarização das condições de 
trabalhado, não realização de concursos, corte de salários integrais em greve, 
loteamento de cargos, perseguições, liberação de licenças ambientais 
inaceitáveis, regularização da grilagem… o que deste governo? Sim, mais do 
mesmo ! 

Se o governo FHC/PSDB vinha com pacotes, este (LULA-DILMA/PT) vem com 
muitas trouxinhas, que no fim viram um pacotão!… de grão em grão a 
precarização cai matando! 

O mesmo projeto de transformação do Estado, de Bresser Pereira, para nós 
vem com um conteúdo de precarização e arrocho! Agora desculpa esfarrapada 
do “reequilíbrio fiscal”; disfarça a real finalidade: aumentar a arrecadação da 
União para manter o pagamento de juros e amortizações da dívida ao sistema 
financeiro; e nos estados e municípios, tentar salvar a sangria dos gastos ( que 
como os estados do PR1 e RJ2, injeta empréstimos e isenções nos grandes 
empreendimentos a juros irrisórios, como faz o BNDES 3). Mais uma forma de 
jogar a crise das classes dominantes em nossas costas! Já não bastasse 
quase 45% do orçamento para os abutres especuladores agora vão continuar 
sangrando nossos direitos para sustentar parasitas que não trabalham 
(http://www.auditoriacidada.org.br/numeros-da-divida/ ). 

O novo pacote tem nome e chama-se “Plano de Auxílio aos estados e 
Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal” (PLP 
257/2016). Este, prevê: 

 o impedimento de mudanças nas carreiras dos servidores que 
impliquem aumento de despesas; 

 suspensão dos concursos públicos (suspensão da contratação 
de pessoal e da criação de cargos, empregos e funções); 

 congelamento de salários; 
 não pagamento de progressões e outras vantagens (como 

gratificações); 
 destruição da Previdência Social e revisão dos Regimes Jurídicos dos 

Servidores; 
 a limitação do reajuste do salário mínimo à inflação e; 
 a instituição de “programas de desligamento voluntário e licença 

incentivada de servidores e empregados. 



Para nós é um ataque frontal a direitos que conquistamos com luta! Nenhum 
direito nos foi dado de graça por parlamentar ou governo. Por isso, orientamos 
as ASSINCRAs, ASSERAs e ASSEMDA a realizar assembleias para explicitar 
o ataque e debater a paralisação total das atividades no dia 14 de abril de 2016 
e nos esforçarmos para se fazer presente na manifestação do Fórum dos 
Servidores federais, em Brasília, no mesmo dia. 

Sabemos do atrelamento de centrais e sindicatos ao 
governo, instrumentos nossos que deveriam estar conosco na luta, mas, para 
nós, o mais importante é fecharmos as portas e divulgarmos nossa posição 
contrária ao ataque. Caso necessário, radicalizar cada vez mais. Além disso, 
também orientamos o contato com todos outros órgãos e autarquias possíveis 
para nos somarmos a todos os trabalhadores em luta ! 

Nossa luta é uma só, POR NENHUM DIREITO A MENOS! 
 
Arnaldo José Santa Cruz Júnior 
Diretor Nacional da CNASI-AN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Links com mais dados: 

1-http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/se-o-parana-fosse-uma-empresa-
egiykk06gbbi188b3wxzdlh72 

2-http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/divida-total-do-estado-do-rio-de-janeiro-chega-r-24-
bilhoes.html 

3http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/Emprestim
o_Ponte/ 

  

 


