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 Na próxima sexta-feira, dia 10 de 
agosto, o Brasil deve parar. Isso se os tra-
balhadores atenderem ao chamado da CUT e 
de outras cinco centrais sindicais e resolve-
rem cruzar os braços. Será o Dia Nacional do 
Basta! O dia em que a classe trabalhadora vai 
dizer basta de desemprego, de retirada de 
direitos, de privatização; chega de estado de 
exceção, de desmonte do serviço público, de 
corrupção e de impunidade. E mais: será o dia 
em que os servidores federais vão exigir o 
cumprimento dos acordos firmados em 2015, 
a abertura de negociações, a revogação da 
Emenda Constitucional 95 – que congela in-
vestimento por 20 anos e inviabiliza o serviço 
público -, a regulamentação do direito à 
negociação coletiva e a garantia da data-base 
para a categoria. Será o momento também 
em que a população vai dizer basta de 
perseguição ao ex-presidente Lula e defender 
o direito de ele ser candidato nas eleições de 

outubro próximo.
 A previsão é que, em todo o país, 
aconteçam grandes mobilizações, com para-
lisações de trabalhadores de todas as cate-
gorias, do setor público e da iniciativa pri-
vado, do campo e da cidade. O Sindsep-PE 
aderiu ao Dia Nacional do Basta! e convoca os 
servidores federais de Pernambuco a 
suspenderem os serviços neste dia 10. Em 
Recife, a programação conta com um grande 
ato público, seguido de caminhada pelo 
centro da cidade. A concentração está 
prevista a partir das 15h, na praça do Derby, de 
onde os manifestantes devem seguir em 
passeada pela avenida Conde da Boa Vista.
 "Será uma mobilização contra todas 
atrocidades cometidas por esse governo gol-
pista. E os servidores não podem ficar de fo-
ra, já que o serviço público é um dos alvos pri-
oritários desse desgoverno”, salienta o coor-
denador geral do Sindsep, José Carlos Oliveira.

Sexta, 10 de agosto,  o Brasil vai
parar, no Dia Nacional do Basta!
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