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Segunda-feira  

Sindsep/MA realiza  
Simpósio Vida e Obra do 

Mestre Paulo Freire 
O Sindsep/MA vai realizar no próximo dia 15 de 

setembro, o Simpósio Vida e Obra do Mestre Paulo Freire. 
O evento vai acontecer através do canal da enti-

dade no Youtube - https://youtu.be/lELluFIQ2V4. 
A atividade terá como mediador João Carlos 

Martins - Membro do Conselho Superior do IFMA 
(Consup) e Diretor Administrativo e Financeiro do Sindsep/MA; e como palestrante Danilson Pinto - Educador Po-
pular - Assessor no SINTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco).  

Sindsep/MA participa da cerimônia de posse da 
nova Direção do Sinprosemb 

 

O Sindsep/MA através do 
seu presidente, Raimundo Perei-
ra, participou no último dia 11 de 
setembro, da cerimônia de posse 
da nova Direção do Sinprosemb 
(Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Bacuri), para o quadriê-
nio 2021/2025. 

O evento aconteceu na sede 
da entidade e contou com grande 
participação da categoria, além 
da presença de Morgênio Farias 
(diretor de Formação Sindical da 
Fetram). 

O presidente eleito, Márcio 
Roberto, agradeceu a confiança 
depositada na nova gestão, e ga-
rantiu trabalhar de forma incansá-
vel em busca de melhorias signi-
ficativas para a categoria. 

“Vamos trabalhar em prol 
do bem comum da nossa catego-
ria. A hora é de mostrarmos uni-
ão na luta e confiança de que ire-
mos fazer um grande trabalho à 
frente da entidade. Dessa forma, 
pretendemos edificar uma gestão 
que ultrapasse os limites dos mu-
ros do sindicato, levando-o para 
dentro da sociedade”, comentou. 

Para Raimundo Pereira, a 
luta da classe trabalhadora é per-

manente, e principalmente em 
um momento complicado para 
o servidor público com a pro-
posta da PEC32. É nesse mo-
mento que as entidades devem 
permanecer ainda mais comba-
tivas. 

“A PEC32 é extremamente 
danosa para o servidor público, 
pois ela pretende acabar com a 
estabilidade no serviço público. 
Ela abre precedentes para o retor-
no dos apadrinhamentos políti-

cos, além de ferir de morte o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Pre-
cisamos manterá luta para barrar-
mos a PEC32”. E essa luta e 
comprometimento o presidente 
Márcio Roberto vai ter aqui na 
cidade de Bacuri”, declarou. 

https://youtu.be/lELluFIQ2V4
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 Semana de mobilização contra PEC 32  
tem pressão a parlamentares e  

Dia Nacional de Luta 

Está cada vez mais próxi-
mo o dia da votação da reforma 
Administrativa do governo Bol-
sonaro (PEC 32/20) na Comis-
são Especial da Câmara dos De-
putados. Apesar da crise política 
instalada e em meio a manifesta-
ções de apoiadores do governo 
Bolsonaro com tons de ameaça à 
democracia, aliados tem pressa 
em votar essa reforma que retira 
direitos constitucionais e abre 
margem para a privatização total 
dos serviços públicos. O substi-
tutivo apresentado pelo relator, 
deputado federal Arthur Maia, 
pode ser votado no dia 15 de se-
tembro. Representantes de servi-
dores de todo o Brasil promo-
vem uma semana intensa de mo-
bilização e pressão a parlamenta-
res para que votem contra a re-
forma Administrativa. Só a der-
rota da PEC 32 interessa. Confi-

ra a agenda completa de atividades 
e participe. 

A agenda começou desde 
sábado, 11. Nas ruas houve ação 
coletiva com pressão em diversos 
municípios com foco em parla-
mentares indecisos para reverter 
votos. Nas redes, a partir das 9 
horas, tem tuitaço com a hashtag 
#VotouPEC32NãoVolta.  

No dia 10, uma assembleia 
virtual discutiu a importância de 
reforçar as ações de mobilização 
contra a proposta de Bolsonaro-
Guedes. Parlamentares contrários 
à PEC 32 estiveram na atividade 
e avaliam que ampliar o trabalho 
de pressão que já vem sendo fei-
to é essencial nesse momento.  

 
Rogério Correia: Barrar a 
PEC 32 é possível 

Coordenador da Frente 
Parlamentar Mista do Serviço 

Público, o deputado Rogério 
Correia reafirmou que vê pos-
sibilidades reais de barrar a 
reforma no Congresso Nacio-
nal. Para ele, o governo não 
tem ainda os votos necessários 
para aprovar a PEC 32. Na Co-
missão Especial a análise é de 
que seis votos seriam suficien-
tes para que a proposta não 
chegue ao Plenário.  

Disfarçada de 
"modernização", a PEC 32 se-
gue avançando. Mas os brasi-
leiros que lutam por um Brasil 
de todas e todos sabem que es-
sa proposta é, de fato, compos-
ta por mecanismos que facili-
tam demissões, corrupção e 
apadrinhamentos políticos. Se 
for aprovada, adeus escola pú-
blica, adeus postinho, adeus 
nossos direitos. 

Fonte: Condsef 


