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Segunda-feira  

SINDSEP/MA 
32 ANOS 

 

Programação 
Comemorativa 

 
Local: Auditório do SIN-
DSEP (São Luís/MA) 
Data: 01 de novembro, das 9 
às 17h 
Convidados: Servidores Pú-
blicos federais aposentados, 
pensionistas e ativos. 
 
Manhã (09 às 11 horas) 
Vídeos - Sindsep/MA 
 
Tarde (15 às 17 horas) 
Mesa de Abertura 
Presidente do SINDSEP/MA - 
João Carlos Lima Martins, 
Representante da CONDSEF 
- José Figueiredo, Presidente 
da CUT - Manoel Lages. 
Hino do SINDSEP/MA 
Fátima Passarinho 
Apresentação Cultural 
Tambor de Crioula  
Apresentação musical  
Wan Santiago 

Neste dia 01º de novembro, o 
Sindsep/MA completará 32 anos de 
uma história rica e combativa pelos 
direitos dos servidores públicos fe-
derais, por uma sociedade mais 
igualitária e por um Brasil melhor. 

Ao longo dos anos muitos 
companheiros ajudaram a cons-
truir e consolidar essa entidade, 
que em sua trajetória combativa 
acabou ganhando grande expres-
são nacional. As batalhas nunca 
foram fáceis, e nem nunca disse-
ram que seriam. Sempre houve 
muita luta, engajamento e vonta-
de de construir uma sociedade 
com oportunidades iguais. 

E as nossas lutas nunca fo-
ram só nossas. Construímos dentro 
do sindicato as pautas de outras 
entidades. Sempre estivemos de 
mãos dadas com outros segmentos, 
pois entendemos que o movimento 
social precisa somar, e nunca, divi-
dir-se ou isolar-se. Ninguém cons-
trói uma historicidade sozinho. Por 
sermos seres sociáveis, e basica-
mente por isso, temos a percepção 
que necessitamos percorrer a estra-
da irmanados com os demais ato-
res do terceiro setor. 

Parabéns Sindsep/MA 

Agora é olharmos para um 
Brasil melhor. Novos tempos se 
avizinham, e a esperança voltou a 
reinar. O povo brasileiro voltou a 
acreditar que iremos trazer o sor-
riso estampado no rosto outra 
vez. Temos a certeza que tempos 
de prosperidade irão bater à porta 
das pessoas mais necessitadas. E 
novamente estaremos aqui. O 
Sindsep/MA estará pronto para 
dar a sua contribuição social e 
fazer desse país um lugar bom de 
se viver. 

É com a esperança de tem-
pos melhores. Com o desejo de 
harmonia e paz. Com a gana de 
sermos um povo mais amável e 
unido, que o Sindsep/MA inicia a 
sua estrada dos 32 anos de funda-
ção. Inicia-se uma nova história, 
um novo ciclo, novas perspecti-
vas. Que sejamos amor, mas tam-
bém luta. Que sejamos ternura, 
mas também aguerridos. Que se-
jamos poesia, mas também mobi-
lização. Que sejamos brasileiros 
acima de tudo. 

 

Parabéns Sindsep/MA  
pelos 32 anos de fundação. 

https://www.condsef.org.br/campanhas/cancela-reforma
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