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Quinta-feira  

 30 de maio 

Todos juntos por uma educação 
pública e de qualidade 

O Sindsep/MA, CUT, de-
mais centrais, sindicatos, estudan-
tes, professores e profissionais da 
educação, realizam hoje, 30, às 
15, um grande ato em defesa da 
educação pública de qualidade e 
contra os cortes anunciados pelo 
Governo Federal. 

A estimativa dos organiza-
dores é que o evento siga os 
moldes do ato de 15 de maio, 
onde milhares de pessoas en-
cheram as ruas de São Luís, e 
também em várias cidades do 
Maranhão. 

A concentração do evento 
vai ser na Praça Deodoro, de 
onde sairão em caminhada até a 
Praça dos Catraieiros, na Praia 

Grande, onde acontecerá o en-
cerramento da atividade. 

O Sindsep/MA convoca 
toda a sua base para participar 
do evento, que defende a educa-
ção, e repudia os cortes nos or-
çamentos das universidades pú-
blicas e institutos federais e é 
contra a Reforma da Previdên-
cia. 

A CUT também emitiu 
nota mobilizando toda a sua ba-
se, endossando, que a atividade 
de hoje, coloca a classe traba-
lhadora e setores cada vez mais 
amplos da sociedade em movi-
mento contra as políticas desas-
trosas do desgoverno Bolsona-
ro.  

Dia 15 de maio 
 

O Sindsep/MA, assim 
como a totalidade do movi-
mento social, enxerga a ativi-
dade realizada no último dia 
15 de maio, como um momen-
to ímpar na política atual do 
Brasil. 

Segundo lideranças sin-
dicais e sociais, as mobiliza-
ções devem continuar junto à 
sociedade, como a coleta de 
assinaturas do abaixo assinado 
contra a Reforma da Previdên-
cia, panfletagem e a intensifi-
cação da pressão aos deputa-
dos e senadores em suas bases 
eleitorais – pressão sobre vere-
adores, prefeitos e cabos elei-
torais –, "denunciando os apoi-
adores da reforma como inimi-
gos da classe trabalhadora". 

Vamos para as ruas. 
Precisamos mostrar que juntos 

somos mais fortes. 

Com assento no Condir, Sindsep/MA reforça a 
sua política de participação social 

 

Reforçando a política de 
além muros do movimento sindi-
cal, o Sindsep/MA mais uma vez 
faz-se presente em instâncias de 
discussões que tenham como finali-
dade, uma sociedade mais igualitá-
ria. 

Seguindo os preceitos de dis-
cussões de políticas públicas volta-
das para a inclusão social, o sindi-
cato firmou assento no Conselho 

Diretor do IFMA (Condir-IFMA), 
que abrange todos os Campus do 
Instituto no estado. 

Representam o Sindsep/MA 
no Condir os diretores, Raimundo 
Pereira (Presidente), membro su-
plente no Condir nos Campus Ca-
xias e Codó; Cleonice Rocha 
(Vice-presidente), membro suplen-
te do Condir nos Campus Monte 
Castelo e São José de Ribamar, 

João Carlos Lima Martins 
(Secretaria de Formação), membro 
titular do Condir nos Campus 
Monte Castelo e Caxias; e Arllan 
Silva Matos (Secretaria Regional 
de Pindaré), membro titular do 
Campus de Santa Inês.  

Conforme datas a serem pu-
blicadas, o órgão irá fazer a ceri-
mônia de posse dos novos conse-
lheiros por Campus. 
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