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FAG - Desde abajo es que la lucha crea poder popular y
rebeldía!

NOTA DO SECRETARIADO DA FAG – 08/08/2015
De baixo que a luta cria poder popular e rebeldia!
Vivemos mais uma semana de intensos ataques aos direitos dos trabalhadores estaduais e
de desmonte do serviço público. O recente pacote de medidas do governador Sartori
(PMDB) reafirma sua política privatista que corta na carne do povo oprimido em benefício
da manutenção dos privilégios e lucros de governos e patrões.
Nesse contexto, uma série de setores sociais dão fôlego a seus processos de mobilização e
indicam a disposição de luta para dar combate a lógica imposta pelos de cima que
precariza a vida do povo.
A semana que passou foi palco de diversas mobilizações e ações de rua que no nosso
entendimento contribuem para o fortalecimento da organização, capacidade de
enfrentamento e acúmulo de forças dos de baixo para o próximo período. Experiências
como as greves em curso, os piquetes, as manifestações de rua, o diálogo com a população
e os cortes da via pública em todo o Estado são ensaios de um processo que não termina
aqui.
Nessa conjuntura, a criminalização veio forte. Por lutar, rodoviários da Carris em
solidariedade a paralisação estadual do dia 03/08 foram demitidos, e os servidores
municipais da Assistência Social e da Saúde de São Leopoldo-RS, que seguem em greve,
sofrem processo de criminalização judicial. Esses são nítidos exemplos de perseguição
política e sindical e é emblemático o caso da Carris em que os demitidos são militantes
sindicais que tiveram seu direito ao trabalho anulado.
Contra criminalização e as demissões só a luta e a solidariedade dos de baixos são capazes
de enfrentar essas medidas repressivas. Pela readmissão dos rodoviários e pelo
arquivamento do processo contra os trabalhadores municipais de São Leopoldo!
A próxima semana será de intensa mobilização. Dia 11 de Agosto é dia de somar esforços
no Ato Nacional em defesa da Educação Pública. Nas escolas estaduais, dar continuidade
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a construção de uma greve desde os locais de trabalho, em conjunto com a comunidade e
estudantes. Nas Universidades Públicas, dar solidariedade aos trabalhadores da Educação
Federal em greve e a luta dos estudantes contra os cortes de verbas do Ensino Superior. É
hora de cerrar um só punho contra a perversidade de governos e patrões, além das
burocracias sindicais que emperram a luta. Nosso lado é o dos trabalhadores e oprimidos.
Nem com os que mandam por cima, nem com os que reprimem os de baixo.
Federação Anarquista Gaúcha – FAG
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