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Segunda-feira  

 

#28Out: Atividades contra PEC 32 vão marcar 
Dia do Servidor em todo o Brasil 

 
O Dia do Servidor, na pró-

xima quinta-feira, 28, será mar-
cado por um Dia Nacional de 
Lutas com atos, mobilizações, 
paralisações, assembleias e audi-
ências contra a PEC 32, da refor-
ma Administrativa. Em Brasília, 
as atividades de recepção a par-
lamentares no aeroporto e a vigí-
lia permanente em frente ao 
Anexo II da Câmara dos Deputa-
dos serão mantidas.  

Apesar de o presidente da 
Casa, deputado federal Arthur 
Lira (PP/AL), ainda não ter os 
308 votos necessários à aprova-
ção da proposta, o deputado Ro-
gério Correia (PT-MG) alertou 
para a intensificação ainda maior 
da mobilização contra a Reforma 
Administrativa nas bases. É o 
que vai acontecer ao longo da 
próxima semana, com foco espe-
cial na quinta, Dia do Servidor. 

Como de costume, a mobi-

lização ocorrerá tanto nas ruas 
quanto nas redes sociais com 
ações como tuitaços, zapaços e 
uma live que está prevista para 
fechar a programação com ba-
lanço das atividades pelo Brasil.  

 
Suporte às atividades 

A campanha "Cancela a 
Reforma" que reúne a Aliança 
Nacional dos Servidores Públi-
cos, formada pela Confetam 
(servidores municipais), Fenase-

pe (estaduais), Condsef 
(federais), CNTE (Educação) e 
CNTSS (Saúde, Assistência e 
Previdência Social), disponibiliza 
uma série de materiais de apoio 
que podem ser usadas em todas 
as cidades do Brasil e ajudam a 
dialogar com a sociedade sobre 
os riscos dessa reforma Adminis-
trativa. A pressão aos parlamen-
tares em suas bases também é 
destaque das ações.  

Fonte: Condsef 

 

O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta dia 26/10
(terça), o secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais do SIN-
DSEP/MA, José Ribamar Figueiredo Nascimento, e na pauta 
“Assuntos Jurídicos: liberação de processos”. 

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” 

NOTA DE 
FALECIMENTO 

 

O Sindsep/MA lamen-
ta a perda irreparável da 
companheira Maria Rai-
munda Spindola, funcio-
nária aposentada da Ex-
Fundação Roquette Pinto, 
que faleceu nesta sexta-
feira (22). 

A entidade se solidari-
za à família e aos amigos 
pela enorme perda. 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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Com plano de luta e estratégias atualizados, 
CUT convoca 14º Congresso para 2023 

 

Após um dia cheio de deba-
tes e discussões, da apreciação, atu-
alização e aprovação das moções e 
das emendas do Projeto Organizati-
vo e do Plano de Luta, na tarde des-
te domingo (24), a Secretária-Geral 
e o vice-presidente da CUT, Car-
men Foro e Vagner Freitas, respec-
tivamente, em nome de toda dire-
ção, encerraram a 16º Plenária Na-
cional da CUT “Organização e Uni-
dade para Lutar” convocando os 
mais de 950 delegados e delegadas 
para o 14º Congresso Nacional da 
entidade, que acontecerá em outu-
bro de 2023. 

Foram quatro dias de deba-
tes virtuais, com mais de 2/3 das 
delegadas e delegados participan-
do ativamente, e junto  com ob-
servadores e convidados, foram 
quase mil conexões diárias cons-
truindo coletivamente o futuro da 
CUT e da organização dos traba-
lhadores e das trabalhadoras.   

“Conseguimos realizar de-
bates tão profundos e aprovar 
resoluções muito significantes 
para o presente e para o futuro da 
classe trabalhadora que represen-
tamos e para a luta geral da soci-
edade, para reconstruir e transfor-
mar o Brasil e tomar impulso 
para as mudanças mundiais. O 
debate da CUT colabora muito 
com a sociedade”, disse Carmen. 

O vice-presidente disse 
que o papel da CUT, durante a 
construção da 14º Plenária, será 
colocar o plano de lutas em ação 
e a agenda sindical em prática e 
para isso é muito importante for-
talecer os sindicatos, porque não 
existe democracia sem sindicato. 
Ele também destacou a importân-
cia da CUT para a sociedade.   

“Bolsonaro quando foi eleito 
disse que ia acabar com o MST e 
com a CUT, mas a nossa central 
não só não acabou, mas como está 
mais forte. Ele é que está derreten-
do. As pesquisas mostram isso. A 
nossa Central segue forte, grande e 
vamos continuar representando a 
classe trabalhadora. Quem estará 
fora é este genocida”, afirmou Vag-
ner, que complementou: “Se não 
tiver impeachment agora, faremos o 
julgamento de Bolsonaro nas urnas 
em 2022 elegendo Lula presidente”. 

 
Dever cumprindo 

Carmen Foro e Vagner Frei-
tas agradeceram todas e todos dele-
gados e reforçaram que a CUT só 
tem a magnitude e força que tem 
porque é feita de pessoas engajadas 
e dedicadas com o projeto de um 
futuro melhor e mais justo para a 
classe trabalhadora brasileira. 

A secretária-geral disse que a 
missão – de planejar o futuro da 
CUT, atualizando plano de lutas e 
se modernizar para enfrentar o con-
junto da classe trabalhadora – foi  
cumprida e a mensagem foi dada 
aos parceiros de luta. A mensagem 
é de que somente juntos e juntas é 
possível transformar a sociedade. 

“Não daremos trégua. En-
quanto a democracia e a vida da 
classe trabalhadora estiverem em 
perigo, estaremos firmes nas ruas e 
em todos os lugares. Demos mais 
um passo em direção à necessária 
atualização de nosso projeto orga-
nizativo para nos fortalecer para os 
embates futuros, para enfrentar a 
ofensiva do capital e para conduzir 
as lutas da classe trabalhadora. Va-
mos derrotar Bolsonaro e transfor-
mar o Brasil”, destacou Carmen. 

Paulo Freire, presente! 
O debate deste último dia 

começou com homenagem ao 
educador Paulo Freire e ressal-
tando conceitos e ações do pa-
trono da educação, que comple-
taria 100 anos em 2021. Um 
vídeo com sua história foi apre-
sentado com destaque para o 
verbo „esperançar‟ e uma frase 
popular de Paulo Freire. 

“É fundamental diminuir 
a distância entre o que se diz e 
o que se faz, de tal forma que, 
num dado momento, a tua fala 
seja a tua prática”. 

 
Luta antirracista e carta dos 
servidores 

Revoltas Negras, Exclu-
são racista, Racismo Recreativo 
e Necropolítica foram os temas 
de quatro vídeos curtos para 
lembrar das questões centrais 
que fazem perdurar o longo 
processo de desigualdade entre 
brancos e negros e que resultam 
no genocídio de pessoas negras, 
no encarceramento em massa, 
na pobreza e na violência contra 
as mulheres negras. 

Uma carta assinada por 
cinco confederações de traba-
lhadores dos serviços públicos, 
chamada de “Aliança das Três 
Esferas”, também foi lida du-
rante o evento. No documento 
os trabalhadores afirmam: 
“somente juntos vamos derrotar 
a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) nº 32, da reforma 
da Administrativa do governo 
Bolsonaro”, que prevê o fim do 
serviço e dos servidores públi-
cos. 

Fonte: CUT 


