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Contra o golpe e a política neoliberal! 
Nenhum direito a menos! 

 

O momento político do país assumiu contornos muito preocupantes. Diante dessa 

situação, torna-se necessário um claro posicionamento do SINASEFE-SP.  

A tentativa de impeachment da presidente Dilma, com indícios duvidosos e sem a 

gravidade necessária para o impedimento, coloca em risco a recente democracia brasileira. 

Com o apoio da grande mídia, a politização e seletividade das ações, com dois pesos e duas 

medidas,do Judiciário e as articulações de setores reacionários do Congresso brasileiro, 

busca-se reverter o resultado das urnas de 2014. 

O sucesso dessa tentativa romperá com as garantias democráticas construídas com 

muita luta em nosso país e abrirá um terrível precedente para o estabelecimento de um 

Estado de exceção. Além disso, intensificará a política neoliberal e abrirá caminho para a 

criminalização do conjunto da esquerda e do movimento sindical e popular, como mostram as 

manifestações de ódio e violência vivenciadas nos diversos espaços de convívio social. 

Essa saída golpista, portanto, não corresponde aos interesses dos trabalhadores e 

intensificará a política de ajuste e de retiradas de direitos, como propõe o projeto do PMDB, 

chamado “Ponte para o Futuro”, que em síntese é uma ponte para nosso passado. 

 Mas também não podemos aceitar a política neoliberal de retirada de direitos, corte de 

verbas nos serviços públicos, privatização do pré-sal, criminalização dos movimentos sociais 

e nenhum avanço em reformas urgentes para a sociedade brasileira como a reforma política, 

reforma agrária e a reforma urbana. 

Soma-se a isso a política de ajuste fiscal aplicada pelo governo Dilma (PT), que impõe 

cortes e restrições nos serviços públicos, ao mesmo tempo em que direciona quase a metade 

do orçamento para as grandes instituições financeiras através do pagamento da dívida 

pública. 

Nesse sentido, são inaceitáveis as recentes propostas de lei do governo Dilma (PT) 

que atacam os servidores públicos federais como o PLP 257/2016 que prevê congelamento 

salarial, cortes de benefícios e programas de demissão voluntária. 

Por isso, além de combatermos o golpe institucional em curso também continuaremos 

nossa luta contra a política neoliberal, independente de quem a aplique. 
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