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Terça-feira  

 O Sindsep/MA estará realizando até o dia 29 de novembro, as assembleias regionais para a eleição de 
delegados(as) à Plenária Específica e Reforma Estatutária da entidade.  
Segue o calendário de assembleias: 

MUNICIPIO ENDEREÇO DATA HORA 

BALSAS Sec. Regional do SINDSEP – Rua Juscelino Kubitschek, nº27, Centro 13/11 09:00 

CODÓ Auditório da Unidade Regional de Saúde – Av. 1º de maio, nº1879 a Centro. 13/11 09:00 

PINHEIRO Auditório da Unidade Regional de Saúde – Rua Maria Pinheiro Paiva, s/nº - 

Santa Luzia. 

14/11 08:00 

CHAPADINHA Distrito da FUNASA – Rua Ananias Albuquerque, s/nº - Centro. 15/11 10:00 

PINDARÉ - MIRIM Auditório da Regional de Saúde – Praça Leão Maluf, nº 08 – Centro. 16/11 14:00 

SÃO LUIS Auditório do Hotel Ponta D’Areia – Avenida dos Holandeses, Qd 13, s/nº - 

Ponta D’Areia. 

29/11 16:00 

Sindsep/MA realiza assembleias para eleição de delegados(as) 

Centrais anunciam propostas e atos para barrar 
a reforma da Previdência 

Contra a reforma da Previ-
dência do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, as principais centrais 
sindicais do Brasil - CUT, Força 
Sindical, CTB,  Intersindical, 
CSB, CSP-Conlutas, NCST, 
UGT e CGTB - lançaram ontem 
12, no auditório da Escola Dieese 
de Ciências do Trabalho, em São 
Paulo, um documento com prin-
cípios gerais que garantem a uni-
versalidade e o futuro da Previ-
dência e da Seguridade Social. 
Também foram anunciados mo-
bilizações contra o fim da apo-
sentadoria nos dias 22 e 26 deste 
mês. 

O documento divulgado 
pelos sindicalistas destaca direi-

tos a serem assegurados, políticas 
públicas a serem aprimoradas, 
formas de financiamento alterna-
tivas que podem melhorar a ges-
tão, como a revisão de todas as 
desonerações e isenções e a recri-
ação do Ministério da Previdên-
cia Social, além de medidas de 
avaliação e monitoramento per-
manente do sistema previdenciá-
rio brasileiro. 

Atos e mobilizações 
E para dar início à campa-

nha, no próximo dia 22 de no-
vembro, será realizado um dia 
Nacional de Mobilização, com 
panfletagens, assembleias nos 
locais de trabalho e diálogo com 
a população para esclarecer os 

riscos de uma nova proposta de 
reforma da Previdência nos mol-
des exigidos pelo mercado, como 
propõe o presidente de extrema 
direita, que pretende adotar o 
modelo de capitalização previ-
denciário. 

No dia 26 de novembro, os 
trabalhadores e trabalhadoras 
também farão atos em frente o 
Ministério do Trabalho e em to-
das as Superintendências Regio-
nais do Trabalho espalhadas pelo 
Brasil. O objetivo é protestar 
contra a proposta do fim do Mi-
nistério do Trabalho e denunciar 
a proposta de reforma da Previ-
dência. 

Fonte: CUT 
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tão sendo propostas em nível 
nacional, e iremos fazer as 
nossas manifestações também 
conforme o calendário das cen-
trais, para demonstrarmos para 
a sociedade os danos que serão 
causados com a incorporação 
do Ministério do Trabalho.”, 
comentou Valter Cezar Dias 
Figueiredo (diretor de Comuni-
cação do Sindsep/MA e servi-
dor do Ministério do Traba-
lho). 
Com informações repassadas 
pela CUT e Blog do Servidor 
Federal. 

 
 

a criação de empregos e con-
trole de salários, modernizar 
as relações do trabalho, fisca-
lizar os postos, desenvolver e 
proteger os trabalhadores. 

O próprio perfil oficial 
do ministério no Twitter se 
manifestou sobre o risco de 
fechamento. “O futuro do traba-
lho e suas múltiplas e complexas 
relações precisam de um ambien-
te institucional adequado para a 
sua compatibilização produtiva, e 
o Ministério do Trabalho, que 
recebeu profundas melhorias nos 
últimos meses, é seguramente 
capaz de coordenar as forças pro-
dutivas no melhor caminho a ser 
trilhado pela Nação Brasileira”, 

“Estamos nos organizando 
para lutarmos contra essa ofensi-
va do novo Governo Federal. 
Não iremos fraquejar na luta para 
defender os direitos dos trabalha-
dores. Algumas atividades já es-

Servidores protestam contra 
fim do Ministério do Trabalho 

 

Na semana passada, ser-
vidores do Ministério do Tra-
balho se uniram em um grande 
ato contra o fim da pasta. O 
presidente eleito Jair Bolsona-
ro (PSL) afirmou ontem que o 
órgão deverá ser incorporado 
por “algum ministério”.  

Segundo informações, 
mais de 600 servidores partici-
param do abraço coletivo no 
esforço de mostrar para a soci-
edade a relevância da pasta. 

A manifestação durou 
pouco mais de meia hora, mas 
houve tempo o suficiente para 
ocupar algumas pistas do Eixo 
Monumental, via localizada na 
área central de Brasília, e pro-
vocar lentidão no trânsito. Em 
seguida, as pistas foram libera-
das. 

A pasta tem uma história 
de 88 anos e concentra as fun-
ções de elaborar políticas para 

 

Uma porta 
 

Autor desconhecido 
 

Se você abre uma porta, 
você pode ou não entrar em uma 
nova sala. Você pode não entrar 
e ficar observando a vida. Mas 
se você vence a dúvida, o temor, 
e entra, dá um grande passo: 
nesta sala vive-se! 

Mas, também, tem um 
preço… São inúmeras outras 
portas que você descobre. Às 
vezes curte-se mil e uma. O 
grande segredo é saber quan-
do e qual porta deve ser aber-

ta. A vida não é rigorosa, ela 
propicia erros e acertos. Os er-
ros podem ser transformados 
em acertos quando com eles se 
aprende. Não existe a segurança 
do acerto eterno. 

A vida é generosa, a cada 
sala que se vive, descobre-se 
tantas outras portas. E a vida 
enriquece quem se arrisca a 
abrir novas portas. Ela privile-
gia quem descobre seus segre-
dos e generosamente oferece 

afortunadas portas. 
Mas a vida também pode 

ser dura e severa. Se você não 
ultrapassar a porta, terá sempre 
a mesma porta pela frente. É a 
repetição perante a criação, é a 
monotonia monocromática pe-
rante a multiplicidade das co-
res, é a estagnação da vida… 
Para a vida, as portas não são 
obstáculos, mas diferentes pas-
sagens! 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 


