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Sexta-feira  

A 
contece amanhã, 24, em 
todo o Brasil, os atos 
“Fora, Bolsonaro”.  

Mais de 300 atividades es-
tão programadas em todo o país e 
no exterior.  

Aqui em São Luís, o evento 
vai acontecer na Praça Deodoro, a 
partir das 9h, com a mobilização 
dos sindicatos, centrais, movimen-
tos sociais e sociedade civil orga-
nizada.  

Outras cidades maranhenses 
também irão realizar os atos, co-
mo são os casos de Imperatriz, 
Açailândia, Santa Inês, Pinheiro e 
Pedreiras.   

A pauta do dia nacional de 
mobilização é pelo impeachment 
já, contra o desemprego e a fome; 
pelo auxílio de R$ 600 até o fim 
da pandemia; vacina já para todos 
e todas e contra a reforma Admi-
nistrativa e as privatizações. 

Cresce cada vez mais no 
Brasil e no mundo a lista de cida-
des onde foram confirmados atos 
no próximo sábado (24) pelo 
“Fora, Bolsonaro”. 

Uma das organizadoras dos 
atos pelo impeachment do presi-
dente Jair Bolsonaro (ex-PSL), 
junto com as frentes Brasil Popu-
lar e Povo Sem Medo, a CUT rea-

firma as bandeiras de luta prioritá-
rias da Central, que devem ser as-
sociadas pela militância, trabalha-
dores e trabalhadoras ao movi-
mento 'Fora, Bolsonaro e Seu Go-
verno': Luta contra as privatiza-
ções; Luta contra a reforma Admi-
nistrativa; Reforma Tributária Jus-
ta Solidária e Sustentável; Por sa-
lário, emprego, trabalho decente e 
renda; Contra a inflação, carestia e 
a fome; Vacina para todos; Auxí-
lio emergencial de R$ 600; Defesa 
da agricultura familiar e luta por 
segurança e soberania alimentar. 

 
Com informações repassadas pela CUT. 

Abertas inscrições para encontro que unifica luta 
contra reforma Administrativa 

Nos dias 29 e 30 de julho, 
centrais sindicais e entidades que 
representam servidores federais, 
estaduais e municipais realizam, 
via zoom, o Encontro Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Setor Público. O objetivo é 
mobilizar e unificar a luta para 
impedir a aprovação da reforma 
Administrativa. A PEC 32/20, 
enviada pelo governo Bolsonaro 
ao Congresso Nacional, represen-
ta na prática o fim dos serviços 
públicos no Brasil. As inscrições 
para participar da atividade são 
limitadas. Confira a seguir como 
garantir sua vaga.  

Um formulário para inscri-
ção foi disponibilizado pelos or-

ganizadores do encontro. Acesse 
o site "Contra a PEC 32" e saiba 
mais. Feita a inscrição será envi-
ado o link do Zoom para acesso 
às atividades que acontecem a 
partir das 19 horas do dia 29, e às 
9 horas do dia 30 de julho.   

Com a PEC 32, o governo 
quer eliminar as obrigações soci-
ais do Estado, reduzir o número 
de servidores, aumentar os cargos 
comissionados e permitir a priva-
tização de serviços públicos es-
senciais. Assim, o Estado vai atu-
ar apenas em setores onde a inici-
ativa privada não vê interesse, 
deixando a população completa-
mente desassistida. 

Os organizadores do evento 

ressaltam a Nota Técnica 254 do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), que avalia que a proposta 
de Reforma Administrativa do go-
verno “consiste em retirar a primazia 
do concurso público como instru-
mento de seleção de pessoal, enfra-
quecer e/ou eliminar a estabilidade 
dos(as) servidores(as) civis estatutá-
rios(as) e reduzir os patamares sala-
riais, além de transferir atividades 
públicas para a iniciativa privada”. 

O Encontro é organizado 
pelas centrais sindicais, além das 
entidades Fonasefe, Basta, Frente 
Parlamentar e UPB. A Condsef/
Fenadsef e suas filiadas partici-
pam das atividades. 
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A montanha 
pariu um rato 

A falta de capacidade ad-
ministrativa e política do go-
verno Bolsonaro o está levando 
ao limbo político eleitoral apa-
rentemente tirando lhe a chan-
ce de reeleição; seria o primei-
ro presidente a não conseguir 
reeleger-se. 

A péssima condução da 
pandemia (mais de meio mi-
lhão de mortos), o recorde nos 
índices de desemprego, a alta 
da inflação e as evidências ca-
da vez mais fortes de corrupção 
por parte do núcleo duro do 
governo, estão deixando Bolso-
naro e seus ministros mais ide-
ológicos fora de controle. 

Como sabem que dificil-
mente conseguirão reverter es-
se quadro melancólico de fim 
de mandato, resolveram criar 
uma cortina de fumaça para 
justificar o desastre eleitoral 
que se avizinha. 

Bolsonaro já vinha fazen-
do denúncias vazias sobre su-
posta fragilidade de segurança 

das urnas eletrônicas sem qual-
quer prova e fazendo lobby para 
a volta do voto impresso; agora 
foi a vez do Ministro da Defesa, 
Gen. Braga Neto, em ato de de-
sespero ameaçar um GOLPE 
apoiado pelos comandantes das 
forças armadas caso não fosse 
implantado de volta o retrocesso 
dos votos impressos. 

Essa ameaça mesmo sendo 
um delírio do velho general, não 
pode ficar sem consequências 
sob o risco de criar instabilidades 
e que possa passar uma ideia er-
rada para aquela minoria que se-
gue cegamente o presidente Bol-
sonaro. 

Com a reação contundente 
dos presidentes dos outros pode-
res e dos representantes das mais 
diversas instituições em defesa da 
Constituição, o Ministro da defesa 
ficou emparedado e já recuou ne-
gando ter feito tal ameaça. 

A população brasileira 
precisa ficar atenta e mobiliza-
da para não permitir que esse 
governo de bufões continue a 
ameaçar nossa democracia. Dia 
24 de julho, sábado, milhões de 
brasileiros ocuparão as ruas de 
mais de 300 cidades exigindo 
vacina para todos, auxílio emer-
gencial de R$ 600,00 e o impe-
achment de Bolsonaro. 


