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Sexta-feira  

Oposição fechou questão de não consertar PEC 
32 e sim derrotá-la 

A mobilização e unidade dos 
servidores seguem a todo vapor até 
a derrota da PEC 32, da reforma 
Administrativa de Bolsonaro-
Guedes. Em defesa dos serviços 
públicos: "Não tem emenda, não 
tem arrego. Se votar a PEC acabou 
o seu sossego". Vamos juntos bar-
rar a destruição dos serviços públi-
cos brasileiros.   

Clique aqui e confira tam-
bém áudio direto da vigília per-
manente contra a PEC 32 em 
frente ao Anexo II da Câmara dos 
Deputados. Em manifestação em 
Brasília, o deputado federal Ro-
gério Correia (PT-MG) trouxe os 
últimos informes sobre a PEC 32. 

O parlamentar comentou que a 
bancada da minoria fechou ques-
tão em não emendar ou consertar 
a proposta, mas sim derrotá-la 
em sua integralidade. Ele ainda 
alertou: "o deputado que votar 
nessa proposta tem consciência 
de que está sendo a favor de algo 
que o conjunto dos servidores 
públicos rejeita".  

Em matéria publicada nes-
sa quarta-feira, 29, no jornal O 
Globo, líderes dos partidos da 
base do governo no Congresso já 
descartam a aprovação da refor-
ma administrativa pela Câmara 
dos Deputados. O presidente da 
Câmara, Arthur 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 reforma de 
Bolsonaro-Guedes seja derrotada 
de uma vez.  

Acesse o "Na Pressão" e 
pressione deputados para que 
votem NÃO à PEC 32. Nosso 
objetivo é virar o maior número 
de votos em defesa dos serviços 
públicos. O recado é um só: Vo-
tou PEC 32, não volta.  
#CancelaAReforma 
#NoPlenárioNãoPassa 
#PEC32Não 

Fonte: Condsef 

https://www.condsef.org.br/audios/ouca-compartilhe-bancada-oposicao-fechou-questao-nao-consertar-proposta-sim-derrota-la-diz-rogerio-correia
https://www.condsef.org.br/audios/ouca-compartilhe-bancada-oposicao-fechou-questao-nao-consertar-proposta-sim-derrota-la-diz-rogerio-correia
https://www.condsef.org.br/audios/ouca-compartilhe-bancada-oposicao-fechou-questao-nao-consertar-proposta-sim-derrota-la-diz-rogerio-correia
https://www.condsef.org.br/noticias/pec-32-lideres-partidarios-ja-admitem-que-pec-32-nao-deve-ser-votada-neste-ano
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https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa
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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/Ebserh, 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” 

Reprovação ao 
trabalho de Bolso-
naro bate recorde 

e chega a 58%  

A avaliação do governo 
Bolsonaro é pior ainda: 

63% de “ruim” e 
“péssimo”. Tanto o traba-
lho de Bolsonaro quanto o 
seu governo são mais mal 
avaliados pelas mulheres e 
moradores das regiões Su-

deste, Nordeste e Sul. 
 

Matéria completa em 
cut.org.br/noticias 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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https://www.cut.org.br/noticias/reprovacao-ao-trabalho-de-bolsonaro-bate-recorde-e-chega-a-58-segundo-poderdata-4521

