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Quarta-feira  

Já está no ar o Mapa dos 
Atos do dia 2 de outubro pelo 
#ForaBolsonaro que mostra, em 
tempo real, a dimensão da mobili-
zação em todo o Brasil. Até agora, 
já tem atos marcados atos em 173 
cidades do Brasil e do exterior. 
Confira no mapa e se o ato de sua 
cidade não estiver cadastrado, sua 
entidade pode preencher as infor-
mações. Abaixo também pode ser 
conferida a lista de atos. 

O mapa é interativo. Isso 
quer fizer que todas as entidades 
que participam da organização das 
manifestações podem „cadastrar‟ 
as atividades marcadas em suas 
cidades, colocando informações 
como locais e horários das mani-
festações, bem como panfletos, 
cards e banners dos atos. 

“O mapa mostra a magnitu-
de, a grandeza dos atos, dando visi-
bilidade até mesmo aos mais pe-
quenos municípios, onde os atos, 
naturalmente são menores, mas 
muito importantes para o conjunto 
da manifestação”, afirma o secretá-
rio de Comunicação da CUT Bra-
sil, Roni Barbosa. 

Ele afirma ainda que é o ma-
pa o ponto de partida de muitos veí-
culos de imprensa na apuração de 
informações sobre as manifestações. 

Sobre os levantamentos de 
locais, Roni explica que a organi-
zação das manifestações pelo 
#ForaBolsonaro têm mostrado uma 
particularidade. “O número de atos 
vai crescendo ao longo dos dias. 

Mais de 170 cidades já confirmaram atos 

Muitos chegam a ser definidos até 
mesmo na véspera. E quando as 
mobilizações ficam muito grandes, 
fica mais difícil também fazer um 
levantamento de todos os atos. Mas 
o mapa serve justamente para re-
solver esse problema. Promove 
mais inclusão”, diz Roni Barbosa. 

A mecânica da elaboração 
do mapa inclui a divulgação e o 
estímulo às muitas entidades e co-
letivos que organizam protestos 
#ForaBolsonaro a divulgarem as 
atividades. Desta forma, atos como 
panelaços, panfletagens, carreatas e 
passeatas, convocados por quais-
quer brasileiros são incluídos no 
mapa. 

“É fundamental e importan-
te mostrar todas as inciativas – o 
tamanho da indignação em todo o 
Brasil, contra Bolsonaro. Isso re-
força a nossa luta”, diz o secretário 
de Comunicação da CUT. 

Visão geral 
O mapa trará na tela a rela-

ção completa de atos, por cidades, 
em ordem alfabética. Ao clicar na 
cidade, o mapa é redirecionado e 
aparecerá o „ponto vermelho‟. 

Ao clicar nesse ponto, serão 
exibidas as informações de local e 
hora. É possível, inclusive, clicar 
na imagem para ver o banner (a 
arte) completo do ato. 

Por isso, Roni Barbosa refor-
ça o chamado a todas as entidades 
para informar os atos a serem reali-
zados no dia 2 de outubro. 
Nas suas redes 

O mapa ainda traz um novo 
recurso. Além de poder incorporar o 
mapa em sites, é possível comparti-
lhá- no Facebook e no Twitter, ou 
enviar por e-mail para seus contatos. 

Fonte: CUT 
Matéria completa e link para o 

mapa em cut.org.br/noticias 

https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-170-cidades-ja-confirmaram-atos-neste-sabado-2-confira-no-mapa-4f0b
https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-170-cidades-ja-confirmaram-atos-neste-sabado-2-confira-no-mapa-4f0b
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O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta dia 05/10
(terça), o presidente do SINDSEP/MA, Raimundo Pereira, e na pauta 
o “ACT/Ebaserh, Conab, Coren e Reforma Administrativa”. 

O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as terças-feiras às 10 
da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no face-
book.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista” 

Organizados e cada vez 
mais mobilizados contra a 
reforma Administrativa de 
Bolsonaro-Guedes, servidores 
públicos federais, estaduais e 
municipais de todo o Brasil 
vão manter uma vigília per-
manente em frente ao Anexo 
II da Câmara dos Deputados. 
A atividade vem se repetindo 
há pelo menos três semanas e 
deve continuar até que a PEC 
32 seja levada a votação no 
plenário da Casa. Nessa quar-
ta, 29, a partir das 14h, a pres-
são junto a parlamentares 
continua, nas ruas e segue 
também nas redes. 

Acesse o "Na Pressão" 
e pressione deputados para 
que votem NÃO à PEC 32. 

Vigília permanece  
até derrota da PEC 

Nosso obje-
tivo é virar o 
maior núme-
ro de votos 
em defesa 
dos serviços 
públicos. O recado é um só: Votou 
PEC 32, não volta.  

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), admitiu que o 
tema precisa ser “amadurecido” com 
os partidos. Para nós, isso significa 
que uma pressão permanente será 
crucial para garantir que essa refor-
ma de Bolsonaro-Guedes seja derro-
tada de uma vez. 

 
#VoltouPEC32NãoVolta 
#NoPlenárioNãoPassa 
#CancelaPEC32 

Fonte: Condsef 

 Petrobras embol-
sa 33% por cada 
litro de gasolina 

Na disputa de quem tem a 
culpa pelo alto preço da gasolina 
que em média está custando R$ 
6,09 o litro – em algumas cidades 
ultrapassa os R$ 7 - autoridades 
mentem ou distorcem informações. 
Ninguém assume que a disparada 
dos preços é resultado da política da 
Petrobras que adotou a política de 
preços com paridade com o dólar e 
o preço internacional do barril de 
petróleo desde o governo do ilegiti-
mo Michel Temer (MDB-SP).  

O presidente da República 
Jair Bolsonaro (ex-PSL), que man-
teve a política de preços, tenta tirar 
o corpo fora como se não tivesse 
nada a ver com isso e culpa os es-
tados pelo valor do Imposto de 
Circulação sobre Mercadorias 
(ICMS). Imposto que está congela-
do há anos na maioria dos estados. 
Ele distorce os fatos. 

O presidente da Petrobras, o 
general do Exército, Joaquim Silva 
e Luna, que ganha mais de R$ 200 
mil para exercer o cargo, tenta con-
vencer a população de que não tem 
nada a ver com os preços altos e 
mais, que a petroleira ganha pouco. 
“Tudo o que excede R$ 2 não é 
nossa responsabilidade”, diz se 
referindo a quanto fica com a esta-
tal por cada litro vendido nos pos-
tos de combustíveis. 

O próprio presidente da Petro-
bras admitiu que na composição de 
preços para a gasolina a R$ 6,10 por 
litro: R$ 2 por litro para a Petrobras, 
R$ 1,03 por litro para custo da mis-
tura do etanol anidro, R$ 0,66 por 
litro à distribuição e revenda, R$ 
0,69 por litro para tributos federais e 
R$ 1,67 para impostos estaduais. 

 Edição: Marize Muniz 
Matéria completa em cut.org.br/noticias 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa
https://www.cut.org.br/noticias/petrobras-embolsa-33-por-cada-litro-de-gasolina-vendido-bfa1

