CSP-CONLUTAS
Central Sindical e Popular

Moção de apoio à greve da (os)
Trabalhadoras (ES) da educação no Rio de Janeiro
A Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular, reunida neste dia 10
de março de 2016, manifesta o seu irrestrito apoio e solidariedade à greve da educação no Rio de
janeiro.
Esta mobilização é uma resposta aos ataques do governador Pezão que aplica o ajuste fiscal no
estado na mesma lógica de Dilma: fazer com que os trabalhadores paguem a conta de uma crise
econômica, cuja responsabilidade é dos capitalistas. É inadmissível que a saída para resolver o
problema dessa crise seja cortando salários e direitos.
A nossa solidariedade estende-se aos demais servidores estaduais que sofrem com esses ataques
e também estão em luta.
Neste momento em que governos e patrões atacam o conjunto dos trabalhadores com demissões,
arrocho, corte de salário e redução de direitos é necessária a mais ampla unidade de todas as
lutas.
Neste sentido, a CSP-Conlutas está preparando um dia nacional de mobilizações para o próximo
dia 01 de abril, Dia da Mentira. Faremos nesta data, manifestações em todos os estados para
denunciar as mentiras dos patrões e dos governos.
Vamos denunciar o governo Dilma do PT/PMDB e a Oposição direita capitaneada pelo PSDB que
brigam pelo poder, mas estão unidos na aplicação dos ataques aos trabalhadores. Tanto um lado
quanto o outro defendem os ajustes e votarão juntos no congresso nacional os ataques aos
trabalhadores como a reforma da previdência, redução nos investimentos nas áreas sociais,
dentre outros.
Chamamos as companheiras e companheiros da educação e demais servidores e servidoras do
estado do Rio de Janeiro a participarem desta mobilização. A nossa única saída para responder a
esses ataques é a nossa luta e unidade dos trablahdores.
Todo apoio à greve dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do Rio de Janeiro!
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