


R$ 5.839,45. Ao colocar o combate
a privilégios como argumento, o
governo e seus apoiadores revelam
seu profundo desrespeito às traba-
lhadoras e trabalhadores, imputan-
do-lhes a responsabilidade de
manutenção do Estado, acobertan-
do, dessa forma, os grandes sonega-
dores e as desonerações fiscais.

A PEC 6 é a continuidade de ou-
tras medidas perversas que atacam
as camadas mais vulneráveis da so-
ciedade: a Reforma Trabalhista, a
EC 95 – emenda do teto dos gastos
públicos – e a Lei da Terceirização.
Juntas, tais medidas levarão o país à
expansão da miséria e a um colapso
social, cujos efeitos serão sentidos
por décadas. Se considerarmos que
o número de trabalhadores infor-
mais ultrapassa o de formais (cerca
de 37 milhões contra 35 milhões), a
grande taxa de desemprego e o re-
corte claro de classe, cor e gênero
entre os que recebem menores salá-
rios, tais medidas estão levando o
Brasil a retroceder nos poucos
avanços sociais conquistados nas
últimas duas décadas.

Outro aspecto revelador da per-

versidade do governo Bolsonaro e
de seus asseclas são os seus ataques
ao conhecimento, à ciência e à edu-
cação. Há uma clara campanha de
desqualificação das instituições e
das pessoas que trabalham em prol
do avanço social por meio da edu-
cação e do conhecimento. Com dis-
cursos repletos de formas toscas e vis
de abordar o tema, o Presidente da
República e o Ministro da Educação
investem em uma estratégia pueril
de comunicação e propaganda. Só
que o “tiro saiu pela culatra”!

Os cortes nos orçamentos das uni-
versidades federais e as provocações
feitas pelo presidente e seu ministro
reacenderam o movimento estu-
dantil e mobilizaram vários setores
da educação e da população, levan-
do centenas de milhares de pessoas
às ruas nos dias 15 e 30 de maio, re-
velando que a sociedade vê a educa-
ção como um assunto sério e uma
importante e essencial ferramenta
para garantir a soberania nacional e
melhores condições de vida.

Portanto, no dia 14 de junho, es-
taremos com as várias entidades e
movimentos sociais que convocam a

GGRREEVVEE GGEERRAALL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE!
POR MAIS EMPREGOS!
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