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Segunda-feira  

 

 

Trabalhadores de todo o 
país deram um grande recado ao 
governo e aos parlamentares que 
não aceitarão pacificamente essa 
Reforma da Previdência que só 

tira direitos dos trabalhadores e 
dos mais pobres. Em centenas de 
cidades de todas as regiões, as 
centrais sindicais, seus sindicatos 
filiados e os movimentos popula-

res ocuparam as ruas para protes-
tar contra a reforma da previdên-
cia e lutar pelo fortalecimento 
dos sindicatos como representan-
tes dos trabalhadores. 

No Maranhão a direção do 
Sindsep e seus filiados participa-

 

ram ativamente dos Atos no inte-
rior e na capital ajudando assim a 
aumentar o numero de trabalha-
dores presentes aos protestos. 

Em São Luís A concentra-
ção foi organizada em frente a 
agencia do INSS no Parque do 
Bom Menino e reuniu milhares 
de trabalhadores que seguiram 
em passeata até a Praça Deodoro, 
tradicional ponto de protestos e 
luta na cidade. 

 Caxias 

São Luís 

Imperatriz 
Pedreiras 
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“Os trabalhadores estão 
unidos contra essa Reforma que 
se aprovada irá tirar o direito dos 
trabalhadores a aposentadoria. 
Ocuparemos as ruas, faremos 
pressão junto aos parlamentares. 
Da mesma forma que derrotamos 
a Reforma proposta pelo Temer, 
derrubaremos também essa Re-
forma do Bolsonaro”, afirmou 

 
São João dos Patos Raimundo Pereira, presidente do 

Sindsep/MA. 
No interior do estado o 

Sindsep participou dos Atos atra-
vés de seus diretores, delegados 
de base e filiados. Em Imperatriz, 
a concentração ocorreu na Praça 
de Fátima e reuniu centenas de 
trabalhadores e representantes 
dos movimentos sociais. Em Pe-
dreiras a concentração aconteceu 
em Frente ao Banco do Brasil, na 
rua do comércio e os manifestan-
tes saíram em passeata até a cida-
de vizinha de Trizidela do Vale 
onde se juntaram aos trabalhado-
res de lá. Em São João dos Patos, 
Santa Inez e Caxias, os trabalhado-
res também foram às ruas protestar 
contra a Reforma da Previdência e 
a tentativa do governo de enfraque-
cer a luta dos sindicatos. 

“O Sindsep sempre foi um 
sindicato de vanguarda e de luta 
e nesse momento critico para os 
trabalhadores não poderíamos 
estar de fora. Como sempre esta-

mos na linha de frente, organi-
zando e mobilizando os trabalha-
dores e a sociedade de todo o 
Maranhão para juntos derrotar-
mos essa reforma tão prejudicial 
a classe trabalhadora”, disse Val-
ter Cezar Figueiredo, secretário 
de comunicação do Sindsep e 
diretor da Condsef. 

 Santa Inês 


