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 Governantes autoritários não respeitam quem 
pensa diferente. Por isso, é uma ilusão imaginar que, 
caso Bolsonaro venha a ser eleito no próximo domin-
go, bastará ao povo, se quiser, organizar-se para forçar 
sua queda. Não vai ser assim.

Uma amostra disso foi dada ao país no último domingo 
21, quando, em comício na Avenida Paulista, em São 
Paulo, o candidato do PSL disse que fará uma “faxina” 
no país, com o intuito de banir os “marginais verme-
lhos” – apelido dado àqueles que podem vir a se opor 
ao seu eventual governo.

“A faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se 
quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de to-
dos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses 
marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”, 
afirmou.

Mas não serão apenas os que se opuserem que estarão 
sob a mira do “mau militar” – maneira como o ex-pre-

A arma está apontada para os nossos empregos

sidente Ernesto Geisel (1974-1978) se referia ao colega 
de farda. A ameaça, evidentemente, se estende tam-
bém às entidades que compõem a chamada sociedade 
civil organizada. Ou alguém tem alguma dúvida disso?

“Essa pátria é nossa”, continuou o candidato. “Não é 
dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a 
cabeça lavada”, emendou.

Para ilustrar a fala, Bolsonaro fez referência direta ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
e ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
aos quais pretende impingir a condição de “terroristas” 
– para impedi-los de funcionar.

Há um ditado assim: “Aos amigos, tudo; aos inimigos, 
a lei”. Para Bolsonaro, não importam as leis. O que vale 
é a sua vontade. 

Tomara o Brasil não se deixe vencer pelo autoritarismo 
e pela barbárie. Ainda há tempo para isso.

 No próximo dia 30, Sitesemg e Sindicato In-
termunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energé-
tica de MG se reunirão no Ministério Público do Tra-
balho (MPT) para uma tentativa de conciliação em 
torno das quatro demissões efetuadas recentemente 
pela entidade. 
 O Sitesemg vai propor que as dispensas se-
jam canceladas e, em último caso, que os demitidos 
tenham uma compensação que lhes permita atra-
vessar o momento difícil vivido pelo país.

Reunião com Sindieletro/MG no MPT é marcada

> SINDSAÚDE/MG

 Nesta quarta-feira 24, o Si-
tesemg se reuniu com o Sindicato 
Único dos Trabalhadores da Saúde 
de MG para dar início à negociação 
do Acordo Coletivo deste ano. Fi-
que atento e mobilize-se!. 

COMEÇOU
> SERJUSMIG

 Até a conclusão desta edi-
ção, o Sitesemg aguardava um re-
torno do Sindicato dos Servidores 
da Justiça de Primeira Instância de 
MG à proposta de Acordo Coletivo 
encaminhada à entidade. 

RETORNO É ESPERADO

OBRIGADO, SERVIDORES!

BOLSONARO ANTEVÊ RESISTÊNCIA E DIZ QUE VAI BANIR “MARGINAIS VERMELHOS”

> SINPRF/MG

 Sitesemg e Sindicato dos 
Policiais Rodoviários Federais no 
Estado de MG se reúnem no próxi-
mo dia 7 para que a entidade apre-
sente sua contraproposta para o 
Acordo Coletivo 2018. 

REUNIÃO DIA 7

28 DE OUTUBRO / DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
UMA HOMENAGEM DO SITESEMG


