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Terça-feira  

 ASSEMBLEIA REGIONAL GERAL 
 

O Presidente do SINDSEP/MA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
(as) associados (as), que estejam no gozo de seus direitos estatutários, para participa-
rem da Assembleia Regional Geral de São Luís-MA, dia 13 de novembro (quarta-
feira), às 16 horas, com a seguinte pauta: 1) Informes conjunturais; 2) Eleição de De-

legados (as) ao Congressos: XIII da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - 
CONDSEF e o IV da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal - FE-
NADSEF, no auditório do Sindsep/MA, sito à Avenida Newton Bello, 524 - Monte Castelo. 

CUT e centrais vão denunciar pacote de maldade 
de Bolsonaro/Guedes dia 13  

Para denunciar a política 
econômica da dupla Bolsonaro/
Guedes, que é praticamente uma 
cópia da que foi implantada no 
Chile há décadas e que levou a po-
pulação à miséria, na próxima 
quarta-feira (13), a CUT e demais 
centrais sindicais – CTB, CSP- 
Conlutas, Força Sindical, 
UGT, CSB, CGTB, No-
va Central, Intersindical, 
Intersindical Instrumento 
de Luta e Pública – esta-
rão nas ruas de São Pau-
lo. 

Nas proximidades 
do Teatro Municipal, no 
centro da capital paulis-
ta, a partir das 9 horas, 
os sindicalistas e as sin-
dicalistas vão fazer uma 
panfletagem e uma con-
versa com a população 
com objetivo de alertá-la 
sobre as medidas do governo de 
Jair Bolsonaro (PSL) e seu minis-
tro da Economia, o banqueiro Pau-
lo Guedes, que, sempre beneficiam 
os empresários e prejudicam os 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Além a reforma da Previ-
dência, que dificulta o acesso aos 
benefícios previdenciários, eles 
agora querem criar a carteira verde 
e amarela com menos direitos tra-
balhistas, impedir novos investi-
mentos em áreas essenciais para a 

população, reduzir jornadas e salá-
rios de servidores públicos e acabar 
com o aumento reajustes de benefí-
cios sociais com base na inflação. 

É disso que se trata o “Plano 
Mais Brasil”, apresentado na sema-
na passada, composto por três pro-
postas de emenda à Constituição 

(PECs) - a Emergencial, a de Fun-
dos Públicos e a do Pacto Federati-
vo que, segundo   economistas, não 
melhora a economia e só aumenta 
a desigualdade no país. 

Os sindicalistas e as sindica-
listas vão dizer também à popula-
ção que este pacote de maldades do 
Guedes é quase igual ao que foi 
implantado no Chile há décadas e 
que levou os chilenos às ruas há 
mais de um mês para pedir empre-
gos, aposentadoria digna, ter di-

nheiro para viver dignamente e 
pagar contas de luz e água privati-
zadas, caras e inacessíveis.  

 “As PECs anunciadas por 
Bolsonaro e Guedes atacam direta-
mente os mais pobres e a classe tra-
balhadora, além de piorar a crise so-
cial e econômica em que o país está 

vivendo. Eles querem 
implementar as mes-
mas medidas que fize-
ram no Chile e não 
podemos permitir”, 
afirmou o presidente 
da CUT, Sérgio No-
bre. 
Segundo ele, esta é a 
primeira de uma agen-
da de ações da CUT e 
demais centrais porque 
a ideia é se mobilizar 
também nos bairros, 
nas comunidades, nas 
feiras e nas praças para 

dialogar com a população e, princi-
palmente, com os desempregados. 

Para Sérgio é preciso que os 
sindicatos façam a mesma coisa. 

“Além dos locais de traba-
lho, precisamos ir aos locais de 
moradia da população para alertar 
que se não se organizar e não vier 
para a luta contra este pacote de 
crueldade iremos enfrentar um ca-
os e a situação econômica e social 
do país pode piorar”. 

CUT Nacional 
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Por que mês da Consciência Negra e não da 
consciência humana? 

Por que precisamos do Dia 
da Consciência Negra? E consciên-
cia negra é só pra negros? Qual a 
dificuldade em entender o sentido 
da data? Perguntas oportunas e ne-
cessárias para entender o Brasil, o 
que foi a escravidão e os seus efei-
tos na formação da sociedade brasi-
leira. No país, os negros represen-
tam 54% da população, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
No grupo dos 10% mais pobres, os 
negros representam 75% das pesso-
as, mas entre o 1% mais rico, so-
mam apenas 17,8% dos integran-
tes. 

Disfarçar o racismo com a 
história de “consciência humana” é 
o mesmo que revigorar o mito da 
democracia racial e condenar o 
povo negro a outros séculos de ex-
clusão e desigualdade. Em outras 
palavras: não há nada mais racista 
do que diminuir a importância do 
mês da Consciência Negra, princi-
palmente o dia 20 de novembro, 
dia de Zumbi. Esta data, mais do 
que mero parágrafo em livros de 
História, é um esforço para a cons-
trução social, o desenvolvimento 
da identidade em pessoas negras. 

 
Bolsonaro: um racista declarado 

no controle do país 
 

Em primeiro lugar precisa-
mos entender que vivemos um no-
vo momento político, social e cul-
tural no Brasil marcado por um 
tsunami conservador, elitista e ra-
cista. Como consequência desse 
momento o país elegeu um racista 
como presidente. Bolsonaro repre-
senta um retrocesso na emancipa-
ção da população negra, que vinha 

ocorrendo com os programas soci-
ais. Ele despreza a consciência negra 
e diz que é “coitadismo”. Nega a 
escravidão e a consequente dívida 
histórica dizendo: Eu nunca escravi-
zei ninguém na minha vida (…) O 
negro não é melhor do que eu, e nem 
eu sou melhor do que o negro. 

O Brasil foi o último país das 
Américas a abolir a escravidão em 
1888. O tráfico de escravos e os tra-
balhos forçados de milhões de afri-
canos deram as bases para o desen-
volvimento do capitalismo no país. 

Na contra mão da história, 
Bolsonaro declarou que não acredita 
que a escravização do povo negro 
foi realizada e patrocinada pelos eu-
ropeus. Essa ideia tem como objeti-
vo concreto negar qualquer possibi-
lidade de reparação histórica, políti-
ca, econômica e social. Não por ou-
tro motivo seu governo é contra as 
cotas nas universidades e qualquer 
outra política afirmativa ou de repa-
ração. 

As classes dominantes sempre 
tentaram passar a ideia de que no 
Brasil existia uma democracia racial, 
ou seja, que as tensões raciais do 
período escravocrata foram supera-
das por uma relação harmoniosa 
entre brancos e negros, o que fazia 
do Brasil um experiência racial dife-
rente dos EUA e da África do Sul, 
mas é só olhar como vive a popula-
ção negra para que a desigualdade 
fique totalmente aparente. 

Não podemos tratar Bolsona-
ro como mais do mesmo. Ter um 
governo declaradamente racista nos 
impõe novas estratégias para enfren-
tar o combate às desigualdades. 

A defesa da vida da juventude 
negra e das cotas nas universidades 
são fundamentais, além disso, preci-
samos aumentar nossa capacidade 
de articulação com outros movimen-

tos sociais em defesa das liberda-
des democráticas e direitos sociais. 
É hora de defender as conquistas 
que tivemos no período dos gover-
nos Lula e Dilma, pensando coleti-
vamente nossas novas estratégias e 
alianças com os demais setores 
explorados e oprimidos. 

A violência é um problema 
social dos mais alarmantes em 
nosso país, porém, a construção de 
um país que tenha segurança só 
será alcançada quando a maior 
parte da população tiver acesso a 
direitos sociais mínimos, como 
saúde, educação, trabalho e acesso 
a cultura. Ao contrário disso, todas 
as medidas do atual governo Bol-
sonaro só fazem aprofundar 
a  condição de pobreza e violência 
em nosso país, quando com a sua 
proposta de Reforma da Previdên-
cia reafirma uma estrutura do Es-
tado que mais se assemelha ao 
período anterior ao trabalho livre e 
assalariado. Ou seja, cada vez 
mais, parcelas importantes da po-
pulação estão sendo jogadas numa 
condição que não permite a sobre-
vivência. A fórmula do atual go-
verno parece uma equação sim-
ples: retirada de direitos sociais e 
legislação de extermínio de pobres 
e negros. 

É necessária justiça social. 
Não tem como tratar como igual 
os desiguais. O Brasil tem uma 
enorme dívida com os negros por 
isso é imperativo criar políticas de 
reparação para o crescimento, va-
lorização, justiça e reconhecimen-
to. O racismo é uma ferida aberta, 
consequência histórica, e irá sem-
pre ser abordada até o dia em que 
as pessoas negras forem realmente 
livres. 
Escrita por: Anatalina Lourenço e 

Rosana Fernandes 


