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Terça-feira  

Dia 22, Trabalhadores e sociedade irão ocupar as 

ruas em defesa da aposentadoria 

Para tentar aprovar a refor-
ma da previdência prometida aos 
banqueiros, o governo Bolsonaro 
usa de todas as prerrogativas repu-
blicanas e não republicanas. Além 
de negociar cargos de segundo e 
terceiro escalão, liberar mais de 
um bilhão de reais para os congres-
sistas, editou a Medida Provisória 
873 que entre outras coisas infrin-
ge contrato de consignação das 
entidades na tentativa de enfraque-
cer os sindicatos e centrais sindi-
cais para dificultar a mobilização e 
enfrentamento à reforma da previ-
dência. 

Os sindicatos já entraram na 

Justiça e em muitos casos já foram 
deferidas liminares garantindo a 
livre organização sindical e o 
cumprimento dos contratos firma-
dos entre as entidades e o Ministé-
rio do Planejamento. Algumas 
entidades sindicais e a própria 
OAB também já entraram com 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADIN) junto ao Supremo 
Tribunal Federal para derrubar a 
MP 873. 

“Mais uma vez o governo 
tenta de forma truculenta diminuir 
a influência dos sindicatos juntos 
aos trabalhadores para silenciar a 
categoria e assim tentar aprovar na 

marra essa reforma da previdência 
que será uma verdadeira calamida-
de para todos os trabalhadores. Nós 
não aceitaremos e estamos mobili-
zando a sociedade para juntos ocu-
parmos as ruas contra essa tragé-
dia”, afirmou Raimundo Pereira, 
presidente do Sindsep/MA. 

Todas as centrais sindicais e 
seus sindicados filiados estão mo-
bilizando seus filiados em todo o 
Brasil para juntos ocuparem as ruas 
e assim mostrar aos deputados e 
senadores e toda a sociedade que 
essa reforma fere de morte o direito 
a aposentadoria de milhões de bra-
sileiros. 

Em São Luís, as centrais 
sindicais e seus sindicatos estão 
organizando um grande ato com os 
trabalhadores públicos e privados 
do campo e da cidade dos diversos 
ramos. A expectativa é de mobili-
zar milhares de trabalhadores e 
membros dos movimentos sociais 
para protestar contra a reforma e 
orientar aqueles que ainda não per-
ceberam o tamanho do prejuízo 
que essa medida trará aos brasilei-
ros.  

Com todas as mordomias e pri-
vilégios garantidos aos milita-
res, políticos e membros do ju-
diciário, o governo de forma 
covarde tenta por a culpa do 
estouro no orçamento nas costas 
dos trabalhadores e ainda pro-
mete acabar com o direito a 
aposentadoria  da maioria dos 
brasileiros. 
Enquanto as filhas inuptas de 
militares têm direito a polpudas 
pensões, o governo pretende 
diminuir o  Benefício assistencial 
ao idoso e à pessoa com deficiência 
(BPC), de um salario mínimo para 

apenas R$400,00 men-
sais. Um flagrante desres-
peito aos mais necessita-
dos e a própria Constitui-
ção Brasileira. 
Contra essas distorções os 
trabalhadores vão tomar 
as ruas de todo o Brasil no 
próximo dia 22 para mos-
trar ao governo que não 
aceitarão essa Deforma da 
Previdência que prejudica 
os trabalhadores e aumen-
ta ainda mais a desigual-
dade no país. 
 

Fonte: chargeonline 
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Sindsep/MA convoca servidores da  

O Sindsep/MA através da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos e Insti-
tucionais, está convocando os seguin-
tes servidores da ex-Roquette Pinto e 
Funasa para comparecerem na sede 
do sindicato para tratarem de assuntos 
sobre URPs, FGTS e Plano Presser. 

Essas ações demonstram a luta 
da entidade em buscar as garantias ne-
cessárias para que os direitos dos servi-
dores sejam respeitados. 

Uma entidade forte começa 
pelo fortalecimento da sua base.  

Sem os seus associados o 
sindicato perde forças no embate 
do dia a dia, por isso, é importante 
que todos os servidores públicos 
federais estejam irmanados na bus-
ca por melhorias para toda a cate-
goria. 

 

Aida Dias Gantzias 
Aldilenec Silva Santos 
Ana Rita Pinto Mendonça 
Antonia da Silva 
Celso Fabiano Gaspar 
Conceição de Maria de Jesus Costa 
Conceição de Maria Freitas Lima 
Dalva Oliveira Pereira 
Dilson Bruzaca Santos 
Dulcimar Silva Ferreira 
Edvan Sousa Lopes 
Elinete Nojosa Aguiar 
Elzeli Coutinho Martins 
Francisco de Paulo Passos 
Francisco Ferreira Nava Filho 
Glaydson Barros Lemos 
Guilhermina da Silva Santiago 
Hamilton Pereira Serejo 
Heloisa José Coelho Machado 
Hilda Carvalho Parrião 
Hilda Golveia Tixeira 
Hildene Maia Matos 
Ilna Reis Mendes 
Iolete Silva Corrêa 
Ione de Ribamar Costa 

Iracema Serra Leite 
Jackson Anjos Simas 
Jomar Roland Braga Filho 
Jorge Oliveira de Menezes 
Josanan Lisboa Cardoso 
José Alves Matos 
Jose de Ribamar Mendes Ferraz 
Jose de Ribamar Rodrigues 
José Ribamar Barbosa de Azevedo 
Leonildes Veloso Marques 
Lindalva de Jesus Araújo Pereira 
Luis Pereira de As 
Manoel do Nascimento Silva 
Manoel Pereira Ataide 
Maria Carvalho Melo 
Maria da Conceição C. de Castro 
Maria da Glória Oliveira Gomes 
Maria Dalva Serra 
Maria do Espirito Santo Guterres 
Maria Helena Figueiredo de Sousa 
Maria Helena Moreira Carvalho 
Maria Isabel Correa 
Maria josé dos Santos França 
Maria Leila Viegas da Silva 

Maria Loureto Silva 
Maria Madalena Santos dos Santos 
Mário Salgado Gomes 
Meirilene Pereira Durans 
Ney Gasparilho de Moraes 
Paulo Mendonça Correa 
Raimunda Celia Silva Coelho 
Raimunda Nonata da Silva Santos 
Rhayra Melo Ribeiro de Carvalho 
Robison Sebastião Dias 
Rosemary Rodrigues Santos 
Rosimar de Fatima Melo R. de Carvalho 
Sandra Virginia Ory Pinto Bandeira 
Sebastiana Rêgo Maciel 
Sebastião Lopes do Nascimento 
Sebastião Pinheiro Amorim 
Sonia Maria Ataíde Silva Braga 
Sônia Maria Peixoto PereiraTarcísio 
Ferreira Fonteles 
Thiago Melo Ribeiro de Carvalho 
Vanilda Rabelo da Silva 
Vera Lucia Carneiro Cunha 
Vette Ramos de Sousa 
Violeta Beckman Martins 

CONVOCAÇÃO 

O Sindsep/MA, através da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais, convoca os servi-
dores abaixo citados, para com-
parecerem à sede da entidade 
munidos de comprovante de re-
sidência atualizado.  

Alan Roberto Menezes de Brito 

Anselmo Neto Gonçalves Marques 

Antonio Carlos Santos 

Antonio Dias Gonçalves 

Antonio Oreste de Abreu Garces 

Antonio Pestana de Oliveira 

Aracati Simas Abreu 

Jose Gutemberg Lima Nascimento 

Jose Ribamar Reis 

Ludimar Barbosa e Silva 

Luis Carlos Ferreira Lima 

Luis Gonzaga Rocha 

Raimundo Nonato Mendes 

Raimundo Sousa Cavalcante 

Valdeci Estevão Ribeiro 


