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Contra o desmonte do Estado e mais Assembleias
reformas, 6ª tem novos protestos no interior
Antes mesmo de ﬁnalizar a tramitação da reforma da
Previdência – que ainda falta ser
votada no plenário do Senado
para passar a ser lei -, uma nova
narrativa está posta: a mídia e o
governo querem convencer a
opinião pública que acabar com a
aposentadoria da classe trabalhadora não é suﬁciente para
ajustar as contas públicas e inicia
uma campanha em defesa de
novas reformas e mais destruição de direitos e desmonte do
Estado. Na semana passada, o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, em entrevista ao jornal
Valor Econômico, aﬁrmou que
pretende privatizar várias estatais de uma só vez, uma estratégia
para enfraquecer as vozes contrárias e a reação da população.
Defendeu também acabar com
as rubricas obrigatórias para

saúde e educação previstas no
orçamento da União e ameaçou
os servidores públicos, a quem já
tinha proposto o ﬁm da estabilidade. O que se pode concluir
nesses oito meses de governo é
que Bolsonaro e seus ministros
só têm um objetivo: favorecer o
capital em detrimento da classe
trabalhadora e da soberania
nacional.
Contra tudo isso e em
defesa da Previdência pública, a
CUT e demais centrais sindicais
programam um grande protesto,
na próxima sexta, 20 de setembro. Trata-se do Dia Nacional de
Paralisações e Manifestações
em Defesa do Meio Ambiente,
Direitos, Educação, Empregos e
Contra a Reforma da Previdência,
com paralisações, panﬂetagens
e atividades nas ruas das principais capitais do país.

A partir do dia 23
de setembro, o Sindsep-PE
dá início a um calendário de
assembleias nos órgãos
federais do interior do
Estado para discutir, entre
outros assuntos, as diﬁculdades enfrentadas pelos
servidores durante a negociação com o governo, o
desmonte do Estado e a
reforma da Previdência.
Nesse primeiro momento,
as assembleias vão acontecer em Arcoverde
(23/09), Serra Talhada e
Salgueiro (24/09), Ouricuri
(25/09) e Petrolina
(26/09). A programação
completa, com locais e
horários, pode ser conferida no site do sindicato
(www.sindsep-pe.com.br).

