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 URGENTE!!! CARTA ABERTA
ATENÇÃO, SENADORES(AS): VOTEM NÃO ÀS PECs 186 e 188!

O Brasil atravessa um período conturbado, além da pandemia do Coronavírus,
com todas as suas funestas implicações, negacionismo, sem auxílio emergencial e
sem vacinas,  o país corre  o risco, com a  PEC Emergencial  nº  186/19 e a  PEC do
Pacto Federativo, de nº 188/19, de perder direitos importantes, como verbas mínimas
para Saúde e Educação, sem falar na possibilidade da redução salarial drástica dos
servidores públicos federais, estaduais e municipais.

Como  os(as) excelentíssimos(as)  senhores(as)  senadores(as)  sabem,  a
população,  principalmente a mais pobre, está sofrendo sem a vacinação que possa
garantir o direito à livre circulação e trabalho. Hoje, quem sai de casa enfrenta o risco
iminente  de  contaminação.  Escolas  fechadas,  empresas  com produção  reduzida,
serviços  parados,  transporte  público  lotado,  servidores  públicos  em  home  office,
trabalhando muito mais do que presencialmente: tudo isso afeta a questão social e
econômica do país. E a suspensão do pagamento do Auxílio Emergencial deixa tudo
pior,  com  preços  disparando  e  a  inflação  galopante  e,  sem recursos,  a  pobreza
aumenta a níveis para lá de perigosos. 

A política econômica implementada pelo  Governo  Federal em nada ajudou ao
desenvolvimento nacional. Desde janeiro de 2019 que o Brasil não avança em nada,
apenas  regride. A reforma da Previdência  (Emenda Constitucional nº 103/2019) foi
um  grande  engodo,  retirou  direitos,  aumentou  a  pobreza  e  agora  impede  a
aposentadoria de milhões de brasileiros(as) que, em idade elevada, ficam fora do
mercado sem a possibilidade de sobreviver dignamente, sem falar no impedimento à
garantia de receber seus direitos previdenciários.

O  acordo  entre  governo  e  Congresso  Nacional,  para  votação  neste  25  de
fevereiro,  será  uma  página  nefasta  na  história  do  Brasil.  Precarizar  a  vida  da
população, reduzir os salários dos servidores em 25% impactará em toda a vida
nacional. Sempre que surge um problema, governos penalizam sempre a quem não
deveriam. As elites sempre vencem, permanecendo intocáveis. Até quando?

Chegou a hora de dizer não às precarizações! E para isso, o voto do(a)s
senadore(as)é fundamental para impedir que o país afunde ainda mais. A volta do
Auxílio  Emergencial  é  mais  do que urgente  e  necessária,  mas a que preço?  Da
diminuição  das  verbas  em  Saúde  e  Educação? É  inaceitável!  Ainda  mais
inaceitável quando a contrapartida também prejudica quem se dedica a construir o
Serviço Público brasileiro digno, e para todos e todas.
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A população brasileira e os servidores públicos nela incluídos não podem
ser responsabilizados pela crise nacional. Essa população que será prejudicada é
a mesma que elegem vossas senhorias. Retribuir o voto com precarização não pode
ser a tônica neste momento.

Portanto,  é  muito  importante  que  o(a)s  senadores(as)  digam  NÃO!  à
aprovação  das  PECs  186  e  188.  Ouçam  as  vozes  das  ruas  que  clamam  a
manutenção e até aumento das verbas para saúde e educação,  como também o
retorno imediato do Auxílio Emergencial de, pelos menos, R$ 600,00.

Aprovando novo Auxílio Emergencial e dizendo NÃO às PECs 186 e 188, os(as)
excelentíssimos(as) senhores(as)  senadores(as)  honrarão seus  mandatos  e
impedirão que um governo genocida imponha o caos, miséria e morte do povo
brasileiro!

Está nas mãos do Congresso Nacional a possibilidade de resgatar, em parte, a
dignidade da população!

NÃO ÀS PECs 186 e 188!
EM DEFESA DO SUS – VACINA PARA TODOS JÁ!!!

Brasília, 23 de fevereiro de 2021

Diretoria Colegiada da FENASPS


