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Agenda cultural tem cine debate e 

concerto musical, confira 
A agenda cultural desta semana tem evento super interessante e gratutito para 

você e toda a sua família. Nesta sexta-feira, 22 de março tem a exposição 

“Mulheres Vivas e na Luta” a partir das 17h no Teatro Toraquato Neto do Clube 

dos Diários, onde mostram  fotografias de lutas e manifestações das mulheres. O 

evento terá também  uma mesa debate sobre o filme Roma com as jornalistas 

Ohana Luize e a Advogada Ariadne Farias, diretoras do Sindicato dos Servidores 

Municipais (Sindserm). 
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Manifestantes percorrem ruas do Centro de Teresina 
em ato contra a reforma da previdência 
O protesto teve início às 8h na Praça Rio Branco e encerrou por volta das 12h30 

na Avenida Frei Serafim. 

Por Lucas Marreiros e Catarina Costa, G1 PI 

22/03/2019 13h11  Atualizado há 2 dias 

 
Manifestantes percorreram o Centro de Teresina e interditaram vias 
em ato contra a reforma da previdência, na manhã desta sexta-feira 
(22). O protesto teve início às 8h na Praça Rio Branco e encerrou por 
volta das 12h30 na Avenida Frei Serafim. Segundo a organização, três 
mil pessoas participaram do ato, enquanto a Polícia Militar registrou 
200 participantes. 
O movimento foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e contou com apoio de diversos sindicatos, entidades, 
estudantes e populares. Durante o ato, manifestantes chegaram a 
protestar em frente ao Palácio de Karnak, sede do governo. 
 
"Estamos em um ato contra a reforma da previdência, em busca de 
apoio para derrubar a proposta do governo Bolsonaro, que prejudica a 
todos. Defendemos uma aposentadoria digna. A redução dos valores 
de pensões e benefícios pode prejudicar os municípios menores 
também", declarou o presidente da CUT no Piauí, Paulo Bezerra. 
Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Teresina (Sindserm), Sinésio Soares, os descontos propostos pela 
reforma atingem todas as classes trabalhadoras. "O foco dessa 
manifestação é justamente derrotar a reforma desse governo, que tem 
a intenção de descontar um valor abusivo dos nossos salários e 
aplicar no mercado financeiro. Quem deve a previdência é as grandes 
empresas", disse. 
 
A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar do Piauí e por 
agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 
(Strans), que bloquearam as ruas e orientaram os motoristas no 
congestionamento. 
"Sempre que tem essa manifestação, especialmente na Avenida Frei 
Serafim, causa um transtorno muito grande", comentou o agente de 
trânsito Aristóteles Lino. 
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Trabalhadores fazem ato contra reforma da previdência 

Mobilização acontece em frente ao prédio do INSS 

| Vanderson de Paulo 

 

Por Vanderson de Paulo 

22/03/2019 09:20 

As Centrais Sindicais CUT, Sindserm, Sinte, Sinsepi, Sindcom e inúmeros  sindicatos filiados 
realizaram, na manhã desta sexta-feira (22), na Praça Rio Branco, Centro de Teresina a uma 
mobilização nacional  em Defesa da Previdência e Contra o Fim da Aposentadoria.  Este é mais 
um grande ato unitário de 2019 que faz parte do resistência dos trabalhadores contra  a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019, da reforma da Previdência de Jair Bolsonaro (PSL), que 
deve está tramitando no Congresso Nacional. O ato reúne centenas de trabalhadores. O trãnsito 
com destino a praça da Bandeira está interditado. 

Movimento se concentrou 
em frente ao prédio do INSS (Vanderson de  Paulo) 

 

Além da assembleia em Teresina, também acontecem atos em várias cidades pelo Brasil. Na 
opinião do presidente da CUT-PI, Paulo Oliveira, este é mais um passo na jornada nacional de luta 
contra a reforma da Previdência. "O nosso objetivo aqui é fazer com que a população conheça o 
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projeto de reforma da previdência. É preciso que todos entendam que esse projeto causará danos 
irreparáveis para a questão das aposentadorias, não podemos permitir que o tempo de contribuição 
aumente e o valor das aposentadorias se reduza. Este é um momento de união que todos precisam 
enfrentar juntos", fala Paulo Oliveira. 

Ele destaca ainda que a população deve se preocupar ainda mais neste momento, uma vez que a 
proposta de Reforma do atual governo se mostra, na visão dos movimentos, mais agressiva do que 
a porposta anterior, organizada inicialmente no governo do ex-presidente Michel Temer. 

(Vanderson de Paulo) 

Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), Sinésio 
Soares, as mudanças pretendidas se caracterizam como "prejudiciais" e afetam de forma cruel os 
trabalhadores mais pobres. 

Joaquim Monteiro presidente de comunicação de Sindserm diz que a proposta se caracteriza mais 
como uma contrareforma, uma vez que as medidas dentro desse projeto destroem a previdência e 
a aposentadoria da classe trabalhadora. "Eles vão obrigar todos os trabalhadores a fazerem uma 
espécie de poupança, que so vai beneficiar os banqueiros. Amanhã quando você for se aposentar 
o trabalhador terá que se contentar em receber menos de um salário mínimo, e isso não podemos 
permitir". 

(Vanderson de Paulo) 

Ajuri Dias, Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários apontou que existem alguns pontos da 
reforma que são aceitos, mas são muito poucos quando comparados a quantidade de efeitos 
negativos que a reforma pode trazer para a classe trabalhadora. " Seria melhor se a reforma 
removesse vários privilégios que ela apresenta apena para o setor do estado, e que acabam 
dificultando a vida do trabalhador", aponta Ajuri Dias. 

A  Professora Haêde Gomes também fez parte da mobilização contra a reforma da previdência e 
apontou que a reforma vai prejudicar ainda mais as professoras, visto que a classe já possui uma 
tripla jornada de trabalho. "Enquanto professoras nós somos um grupo que conscientiza a 
população, então é importante nossa presença aqui neste ato mostrando que essa reforma afeta 
negativamente todos os trabalhadores. Nós ja temos uma jornada difícil, cuidando da profissão e 
da família, pensar que teremos que passar por mais tempo nessas atividades que hooje acumulam 
um cansaço em vários ambitos, chega a ser desumano", diz a professora. 



Ônibus parados devido 
a manifestação (Reprodução) 

Por volta das 10 horas da manhã os trabalhadores saíram em passeata pelas ruas do centro da 
cidade. 

 

O que a reforma propõe 

Idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e de 62 anos para mulheres, com 
período de transição de 12 anos. 



CLIPPING SINDSERM – PORTAIS – 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2019 

PORTAL OITO MEIA: https://www.oitomeia.com.br/noticias/2019/03/22/ato-em-teresina-

promete-greve-geral-e-pede-uniao-da-esquerda-para-combater-a-nova-previdencia/ 

 

Ato em Teresina promete greve geral e pede união da esquerda para 
combater a nova Previdência 
Sávia Barreto - 22 de março de 2019 às 12:13 

Manifestantes marcharam 

na Frei Serafim contra a reforma da Previdência (Foto: Édrian 

Santos/OitoMeia) 

Repórter Édrian Santos 

Centrais sindicais do Piauí se concentram na Avenida Frei Serafim, Centro de 

Teresina, em protesto contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo 

Bolsonaro. O ato marcado para a manhã desta sexta-feira (22/03) anuncia uma 

greve geral no estado, mas sem data definida. A confirmação dada 

ao OitoMeia é do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de 

Teresina (Sindserm), Sinésio Soares. 

Pouco mais de 100 manifestantes gritam palavras de ordem e tentam 

conscientizar a população sobre as consequências da nova Previdência para os 

trabalhadores. Durante os discursos no carro de som, os manifestantes pediam 

a união da esquerda para combater o texto do ministro Paulo Guedes, 

considerado o “guru” da economia do presidente Bolsonaro. 
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Pouco mais de 100 manifestantes 

gritam palavras de ordem e tentam conscientizar a população sobre as 

consequências da nova Previdência (Foto: Édrian Santos/OitoMeia) 

O trânsito segue lento no Centro da capital, principalmente no sentido Frei 

Serafim-Leste no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Avenida Coelho 

Resende. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão no local para 

disciplinar o tráfego de veículos. 

Para os sindicalistas, quem deve a Previdência são os grandes empresários e 

não os trabalhadores mais pobres. No mesmo ato, mulheres se dirigiram em 

frente as Lojas Pintos em protesto contra o patrocínio do estabelecimento à 

palestra da deputada Ana Caroline Capagnolo criticando o feminismo. Ainda 

houve mais atos em frente ao Karnak, em favor da greve na UESPI, e em 

frente ao Banco do Brasil. 

“Todos nós sabemos que Guedes é um fraudador da Bolsa de Valores e que a 

intenção dessa reforma é retirar o dinheiro da nossa previdência para aplicar 

no mercado nacional e internacional. Nós não vamos aceitar porque quem 

deve a reforma da Previdência são os grandes empresários. Nós não devemos 

nada porque todo mês é descontado do nosso contracheque”, dispara Sinésio. 

Manifestação promete greve geral em 

Teresina (Foto: Édrian Santos/OitoMeia) 
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PORTAL O ESTADO: https://www.portaloestado.com.br/noticias/estilo-de-vida2/sindicato-
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8540.html 

Março Lilás: Clube dos Diários recebe exposição fotográfica e exibição do filme 

"Roma" 

Evento é promovido pelo Sindserm (Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais), que desenvolve a atividade 

desde o ano de 2017, voltada para o público feminino 

 sexta, 22 de março de 2019 às 11:03 

FacebookWhatsAppTwitterE-mail 

 

Já pensou em conferir uma exposição fotográfica incrível, assistir a exibição de um 

filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e ainda se deliciar com um 

coquetel super bacana, tudo de graça? Pois é, você vai poder conferir tudo isso 

nesta sexta-feira (22), lá no Clube dos Diários, no Teatro Torquato Neto, no Centro 

de Teresina. 

(Foto: Divulgação/Sindserm) 

A programação faz parte do evento "Março Lilás, promovido pelo Sindserm 

(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais), que desenvolve a atividade desde o 

ano de 2017, voltada para o público feminino. Na sessão de cinema dessa edição, 

será exibido o filme "Roma", que conta a história de uma empregada doméstica 

que trabalha na casa de uma família de classe média no Distrito Federal do México. 

O longa narra os acontecimentos inesperados que começam a afetar todos os 

moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças, coletivas e pessoais.  

Vencedor de dois Globo de Ouro, Roma fez história como o primeiro filme da 

Netflix a ser indicado às principais categorias do Oscar. Ao todo, foram 10 

indicações, incluindo melhor filme, filme em língua estrangeira, direção e atriz. 
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O público também contará com a exposição fotográfica "Mulheres Vivas e na Luta". 

O evento contará também com uma mesa debate com a jornalista Ohana Luize e a 

advogada Ariadne Farias, além das diretoras da entidade sindical. 

(Foto: Divulgação/Sindserm) 

 

 

 

 

 

 

 


