EC 95: 20 anos de
congelamento
ameaçam o futuro da
escola e da saúde!

Em meio a falta de dinheiro alguns prefeitos se
aproveitam para atacar direitos em nome do “equilíbrio
fiscal”. Projetos de reforma da previdência, retirada de
direitos, privatizações, terceirização e OS (Organizações
Sociais) pipocam em diversas cidades.
Mas os ataques não param por aí. Nas Câmaras de
Vereadores surgem projetos chamados “Escola sem
partido” que na prática são leis da mordaça para impedir
o ensino da ciência e o livre debate em sala de aula.
A Emenda constitucional 95
é uma sentença de morte

O sarampo está de volta ao Brasil, mas não só ele. Voltou
a fome, explodiu o número de pessoas ‘morando’ nas
ruas e o desemprego atinge mais de 14 milhões de
brasileiros. Após 27 anos em queda a mortalidade infantil
voltou a crescer. Doenças consideradas erradicadas
reaparecem enquanto o orçamento da saúde só encolhe.
A situação do povo é dramática. Entre janeiro e junho, 2/3
dos trabalhadores fizeram bicos para equilibrar as suas
finanças segundo estudos encomendados por entidades
empresariais.
No serviço público, outro drama: Salários congelados e
atrasados em vários estados e municípios. Este é o
resultado do corte no repasse de recursos da União e da
crise econômica promovida pelo ilegítimo governo Temer.

Se em 2018 já falta dinheiro para atender às
necessidades básicas da população, mais 19 anos de
congelamento dos investimentos reservam um futuro
sem acesso gratuito à educação e à saúde. Nas
universidades - formadora de tecnologia nacional e local
de pesquisa para novos tratamentos de doenças - o sinal
vermelho já está ligado.
Em 2019 os recursos serão insuficientes para pagar as
bolsas dos pesquisadores. Tudo isso para manter a
remessa de dinheiro para o pagamento da dívida e
engordar os lucros dos banqueiros! Uma vergonha!
Golpistas agora pedem teu voto...
mas eles não suportam a democracia!
Depois de tentarem votar a reforma da previdência em
2017, desmontarem a CLT, liberarem geral as
terceirizações e aprovar congelamento do orçamento dos
serviços públicos os golpistas agora pedem seu voto nas
eleições de outubro. Eles querem legitimar nas urnas o
funesto programa de Temer.
Mas estão em apuros, não têm candidato competitivo e
fazem de tudo para tirar das eleições a real e única
ameaça aos interesses dos patrocinadores do golpe.
Basta de perseguição ao ex-presidente Lula!

A Emenda Constitucional 95
(EC95) tira dos pobres para
dar aos banqueiros!
Ela tem que ser revogada!

Em cada cidade, se desenvolve a luta
para defender os serviços públicos!
GRAVATAÍ - O SPMG/Sindicato organiza e articula mais de
2000 mil trabalhadores em educação, responsáveis por
construir a educação pública de mais de 28 mil, crianças,
jovens e adultos. Mas, ao mesmo tempo que travam uma
grande batalha para garantir uma escola de qualidade às
comunidades de Gravataí, em época de golpe e de ataques à
democracia, lutam para garantir direitos fundamentais, como
um salário digno, que garanta o seu sustento e de suas
famílias. Hoje, professores e funcionários de escolas têm
seus salários arrochados com perdas inflacionárias de mais
de 16%. Nem mesmo a lei do piso, que prevê a hora de
planejamento é garantida pelo prefeito Marco Alba (PMDB).
ESTEIO - O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP) ,
terceiriza o que pode. A precarização dos serviços públicos
está em curso, retirando direitos do dia para noite, como a
retirada do 1/3 para planejamento na educação, terceirização
em vagas na educação, obras, segurança e também na
saúde. Desmonte do patrimônio público também segue
(leiloando toda a frota de veículos e terceirizando os
trabalhadores). Há forte assédio moral e completa ausência
de uma gestão democrática. O SISME não aceita esse
desmonte que vem o correndo no cotidiano da nossa cidade
e segue lutando contra a precarização e terceirização do
serviço público.
PORTO ALEGRE - O prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB)
segue o projeto neoliberal, terceirizando, privatizando o
patrimônio público e colocando a Prefeitura a serviço dos
grandes empresários, sem nenhuma preocupação com a
prestação de serviços à população. A cidade está um caos e
as políticas públicas abandonadas. Os servidores são
tratados com raiva e intransigência, tendo seus direitos
retirados (desmonte da previdência municipal, pagamento
parcelado, 13º salário atrasado). Sem reajuste há dois anos
(6,85%) e 8,85% de perdas acumuladas, os municipários
ainda são ameaçados com projetos de lei que retiram direitos

da categoria. Somente este ano, já foram realizadas três
greves. Em 2017, o movimento grevista durou mais de 40
dias. Com luta e mobilização da categoria o Sindicato dos
Municipários de Porto Alegre – Simpa, que representa mais
de 25 mil trabalhadores, está barrando o retrocesso que
Marchezan tenta impor à cidade. O apoio da população,
comunidades, movimentos sociais e entidades da classe
trabalhadora fortalece a resistência.
CAXIAS DO SUL - O Sindicato dos Servidores Municipais
de Caxias do Sul (Sindiserv) vem combatendo as tentativas
de terceirizações da saúde e educação por meio de
articulações políticas e realizando alertas sobre a
precarização do serviço púbico. Dos 11 itens que compõe a
Campanha Salarial 2018, apenas o repasse da
trimestralidade foi de fato efetuado. Prestes a completar 30
anos, o Sindicato mantem-se firme na luta, ciente que este é
um dos momentos mais críticos desde o início do
movimento. A aprovação da reforma trabalhistas abriu
brechas para a escravização e precarização das leis de
trabalho, inclusive comprometendo o financiamento das
entidades sindicais. O Sindiserv também concentra esforços
contra a reforma da previdência e as constantes investidas
para a terceirização dos serviços municipais.
RIO GRANDE - Os professores lutam por reajuste salarial. O
prefeito Alexandre Lindenmeyer (PT), em 2017, apresentou
uma proposta de reajuste de 1%, muito abaixo do reajuste do
Piso Nacional do Magistério, direito conquistado com muita
luta pela categoria. Em 2018 a prefeitura apresentou uma
proposta de pagamento do piso de forma escalonada. Esta
proposta foi debatida e aprovada em assembleia da
categoria, mas até agora o pagamento não veio. O desmonte
do Polo Naval afetou as finanças da cidade, mesmo assim
seguimos na luta para defender os serviços públicos e junto
a outras categorias reverter a política de desinvestimento do
governo Temer na Petrobras.

NÃO CAIA NO CONTO DO VIGÁRIO

Salários nas redes
municipais são menores
que nas escolas privadas
É muito comum que os defensores do Estado mínimo
repetirem que Estado é pesado porque paga muito às
trabalhadoras e trabalhadores públicos. Porém, a realidade
é bem diferente.
No caso da educação, por exemplo, levantamento feito
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) mostra o contrário: os
professores da rede municipal de ensino recebem salários
abaixo do que é pago àqueles que trabalham na rede
privada.

Salário de ingresso
dos professores
com graduação
Rio Grande
Esteio
Porto Alegre
Caxias do Sul

Rede
Municipal

Rede
Privada

1.398,00
1.305,04
1.463,61
2.493,52

1.541,00
1.801,67
1.950,93
2.923,28

DENÚNCIA DE FRAUDE EM EXAMES DE SAÚDE NA ZONA SUL DO ESTADO

MUNICIPÁRIOS UNIFICADOS DIZEM

Mulheres frente à face mais cruel
da terceirização na saúde pública

Milhares de mulheres de Pelotas estão sofrendo
na pele as consequências da política de
terceirização dos serviços públicos. Na cidade
administrada pelo prefeito Eduardo Leite (PSDB)
denúncias apontam que apenas 1% dos exames
preventivos de colo de útero feitos na rede
pública eram analisados, os outros recebiam
resultados "normais".
Médicos e enfermeiros de uma Unidade Básica
de Saúde da cidade que processavam a coleta
de exame de papanicloau notaram que não foi
identificado nenhum resultado alterado no
período de janeiro de 2014 a junho de 2017,
diferentemente de resultados de períodos
anteriores.
Segundo denúncias investigadas pelo MP/RS
(Ministério Público) o material coletado estaria
sendo analisado por amostragem — a cada 100,
somente um era, de fato, analisado.
Segundo a imprensa, mesmo pacientes com

lesões aparentes recebiam resultados de
exames "normais". Um absurdo! Um deboche
com a vida das pessoas! O câncer de colo de
útero é uma das maiores causas de morte entre
mulheres no país!
Esta é a face mais cruel das terceirizações no
serviço público. Inúmeras experiências
demonstram que o serviço terceirizado é mais
caro e de pior qualidade que o realizado por
servidores públicos concursados. Quem paga o
preço é o bolso e a saúde da população!
Para piorar, a reforma trabalhista de Temer
(PMDB) abriu as portas para terceirizar tudo:
dos trabalhadores de limpeza e manutenção até
os médicos. Dos servidores da merenda até os
professores. O que os golpistas querem é fazer
negócios com direito do povo à saúde e à
educação. É urgente revogar a reforma
trabalhista e acabar com as terceirizações nos
serviços públicos!

MUNICIPÁRIOS UNIFICADOS
APOIO

SPMG/Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Gravataí

Municipários de Porto Alegre
em assembleia dia 12/7 em frente
à Câmara Municipal contra aprovação
de projetos do prefeito
Nelson Marchezan Jr./PSDB

Municipários
advertem:

CONGELAR INVESTIMENTOS,
SALÁRIOS, PRIVATIZAR, TERCEIRIZAR
E SUFOCAR A DEMOCRACIA
FAZ MAL PARA A POPULAÇÃO!

