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Sexta-feira  

Veja onde tem atos #ForaBolsonaroRacista no fe-
riado da Consciência Negra 

O Sindsep/MA, CUT, enti-
dades, centrais e movimentos so-
ciais, irão realizar amanhã, 20, na 
Praça do Viva da Liberdade, um 
grande Ato em alusão ao Dia da 
Consciência Negra. 

O evento vai acontecer a 
partir das 15h, no bairro da Liber-
dade, que é considerado o maior 
quilombo urbano em São Luís. 

Todo dia é DIA DE NE-
GRO, entretanto, é preciso que o 
Ato de amanhã sirva para consci-
entizar a sociedade com relação à 
questão racial no Brasil, que nos 
últimos anos, tornou-se mais 
acentuada, expondo um Brasil 
racista e covarde.   

Em todo o Brasil e no exte-
rior as ruas serão tomadas. Até o 
momento já são 113 atos confir-
mados em 105 cidades. O 
#20NForaBolsonaroRacista une 
as pautas gerais da classe traba-
lhadora à luta antirracista. 

As políticas econômica e 
social de Bolsonaro e seu minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
são responsáveis pela situação de 
miséria, fome, e desemprego vi-
vida pela população brasileira. A 
tragédia pela qual o país passa 
impacta de maneira ainda mais 
direta a população negra, unifi-
cando a luta pelas pautas da clas-
se trabalhadora e as pautas urgen-
tes de negros e negras. 

Este dia de mobilização 
levará às ruas o grito de Fora 
Bolsonaro para que o país possa 
ter a esperança de dias melhores, 

de retomada do 
desenvolvimento 
com geração de 
emprego, renda, 
de enfrentamento 
à pandemia que 
garanta condições 
de vida à popula-
ção e de controle 
da economia para 
que a classe traba-
lhadora não sofra 
mais com aumen-
tos abusivos de 
preços como os de 
alimentos e com-
bustíveis. 

“A política 
de Bolsonaro é 
uma política de 
morte da popula-
ção mais pobre e 
da população ne-
gra. Por isso quem 
quer uma socieda-
de mais justa, 
igualitária, quem 
acredita na vida, 
estará nas ruas co-
nosco neste sába-
do, 20 de novem-
bro, gritando Fora, 
Bolsonaro Racis-
ta”, convoca Ana-
talina Lourenço, 
secretária de Com-
bate ao Racismo da CUT. 

Nas ruas, os protestos serão 
realizados seguindo protocolos de 
segurança para evitar a dissemi-
nação da Covid-19. Àqueles que 

vão às ruas, a orientação é dar 
prioridade do uso da máscara, 
álcool-gel e manter distancia-
mento social, sempre que possí-
vel. 

 

https://www.cut.org.br/noticias/veja-onde-tem-atos-forabolsonaroracista-no-feriado-da-consciencia-negra-c847
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Entidades defendem servidores 
em discussão sobre centraliza-

ção de aposentadorias e pensões 

Está sendo discutida no Su-
premo Tribunal Federal (STF) a 
constitucionalidade do Decreto nº 
10.630, o qual prevê a centralização 
de aposentadorias e pensões de au-
tarquias e fundações no Instituto 
Nacional de Seguridade Sociais 
(INSS). 

O resultado desse julgamento 
acabará por afetar diretamente os 
servidores públicos no que diz com 
seus pedidos de aposentadorias, 
visto que a tendência é que o INSS 
sofra um acúmulo gigantesco de 
trabalho, sem qualquer previsão de 
investimentos estruturais, o que, por 
consequência, deverá causar demo-
ra na resposta de procedimentos 
administrativos que afetará toda 
sociedade (servidores ou não). 

Diante da importância dessa 
discussão para os servidores públi-
cos, as entidades sindicais Confede-
ração dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (CONDSEF), a 
Federação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal 
(FENADSEF) e o Sindicato Nacio-
nal dos Servidores Federais da Edu-
cação Básica e Profissional 

(SINASEFE Nacional), através da 
assessoria jurídica de Wagner Ad-
vogados Associados, apresentaram 
pedido de ingresso na ADIN 6.767 
na qualidade de amicus curiae. 

A figura jurídica do amicus 
curiae ocorre quando o agente, 
mesmo sem ser parte do processo, 
em razão de sua representatividade, 
é chamado ou se oferece para inter-
vir em ação com o objetivo de 
apresentar ao Tribunal a sua opini-
ão sobre o debate que está sendo 
travado nos autos, fazendo com 
que a discussão seja amplificada e 
o órgão julgador possa ter mais 
elementos para decidir de forma 
legítima. 

Em despacho publicado no 
dia 16 de novembro, a Relatora da 
ação, Min. Rosa Weber, aceitou o 
pedido de ingresso das entidades 
sindicais, destacando a relevância 
da participação dessas na discussão 
em curso. 

O processo encontra-se con-
cluso com o Relator a ainda não 
tem previsão de pauta para julga-
mento. 

Fonte: Condsef 

Termina no próximo dia 
30 o prazo para que empresas 
paguem a 1ª parcela do 13º salá-
rio, de 50% do valor a que têm 
direito trabalhadores e trabalha-
doras. A outra metade deve ser 
paga até o dia 20 de dezembro. 

O 13º salário é uma con-
quista do movimento sindical. 
Em 1962, pressionado pelos tra-
balhadores, o então presidente 
João Goulart, sancionou a lei, 
que vale para quem tem carteira 
de trabalho assinada, inclusive 
domésticos, a partir de 15 dias de 
registro e a aposentados e pensi-
onistas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

O valor do benefício sem-
pre é importante para os traba-
lhadores que podem ter um final 
de ano com mesa farta, ou mes-
mo pagar contas atrasadas. Já 
para o comércio é a melhor épo-
ca do ano, pois muita gente apro-
veita para comprar presentes, 
renovar aparelhos domésticos e a 
própria casa, fazendo a econo-
mia girar. 

Para este ano, o Dieese, 
estima que serão injetados na 
economia do país, R$ 232,6 bi-
lhões, aproximadamente 2,7% 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
beneficiando cerca de 83 mi-
lhões de pessoas. 

O maior valor médio deve 
ser pago no Distrito Federal (R$ 
4.541) e o menor, no Maranhão 
(R$ 1.691) e Piauí (R$ 1.729). A 
média em todo o país é de R$ 
2.539. 

Empresas têm 
até dia 30 para 

pagar 1ª 
parcela do 13º 

 


