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Manifestação pelo Dia do Trabalhador em Teresina questiona 
Reforma da Previdência 
 
O grupo, que fez passeata pelas ruas do entorno da praça da 

Integração, no Parque Piauí, Zona Sul, chamou atenção 

principalmente a proposta do governo federal de Reforma da 

Previdência. 

Por Andrê Nascimento e Maria Romero, G1 PI 

01/05/2019 12h45  Atualizado há 20 horas 

 

 

Ato reuniu cerca de 100 pessoas na Praça da Integração do Parque Piauí. — 

Foto: Daniel Pessoa/Arquivo pessoal 

Centrais sindicais, grupos estudantis e representantes dos principais 
sindicatos de trabalhadores do estado do Piauí fizeram protesto na 
Praça da Integração, bairro Parque Piauí, Zona Sul de Teresina, neste 
Dia do Trabalhador (1º). O grupo, que fez passeata pelas ruas do 
entorno da praça, chamou atenção principalmente a proposta do 
governo federal de Reforma da Previdência. 
O ato teve início na praça, por volta das 8h, com o grupo formado por 
cerca de 100 pessoas, segundo a organização. A Polícia Militar não 
acompanhou o ato. Na manifestação, o grupo seguiu pelas ruas do 
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entorno da praça, com um carro de som, chamando a atenção da 
população. As ruas ficaram interditadas por alguns minutos durante o 
percurso, que aconteceu entre 9h e 10h. O protesto encerrou ao meio-
dia. 
Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de 
Teresina (Sindserm), disse que o protesto acontece porque, segundo 
ele, a Reforma da Previdência vai deixar os trabalhadores 
desamparados. 

 

Ato reuniu cerca de 100 pessoas na Praça da Integração do Parque Piauí. — 

Foto: Daniel Pessoa/Arquivo pessoal 

"O principal ataque de todos é o fim da previdência pública. A partir do 
momento em que o governo se desobriga a contribuir com a 
aposentadoria, os patrões se desobrigam e o trabalhador vai ter que 
aplicar no mercado financeiro, é a substituição por um modelo de 
capitalização, vai ser o trabalhador por si e o bancos por ninguém", 
afirmou. 
Segundo ele, uma reforma no sistema tributário pode ajudar a conter o 
déficit que, segundo o governo federal, afeta a Previdência. 
"Precisamos, antes de tudo, de uma reforma tributária, onde quem 
ganha mais pague mais. Não achamos que nesse momento exista 
necessidade de nenhuma Reforma da Previdência", declarou. 
Participaram do ato, centrais sindicais como a CUT, CSP Conlutas, 
CTB, Intersindical, Sindserm, Sinte, Sindicato dos Bancários, 
Comerciários, Jornalistas, Urbanitarios, servidores de Nazária, 
associações de moradores da zona sul e de Timon, no Maranhão, 
cidade vizinha a Teresina. 



 

Grupo fez passeata pelas ruas do entorno da Praça da Integração. — Foto: 

Divulgação/Sindserm 

Praça da Integração 
A praça foi escolhida, segundo Sinésio Soares, presidente do 
Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina (Sindserm), por ter 
grande circulação e concentração de trabalhadores que podem ser 
afetados pela reforma. Além disso, remonta ao início do movimento 
sindical no estado. 
“Não que a intenção seja exaltar o saudosismo, mas é resgatar o lugar 
onde começamos os movimentos contestatórios. O Dia do 
Trabalhador foi celebrado pela primeira vez aqui, em 1967 e na 
década de 70 teve seu auge. Por isso voltamos ao local onde há uma 
das maiores feiras públicas do estado”, afirmou. 
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Centrais sindicais realizam manifestação no Dia do 
Trabalhador 

As centrais sindicais relatam que o tema central das 

manifestações é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

6/19, referente à reforma da Previdência. 

  

Nesta quarta-feira (1º), a partir das 8h, acontecerá em Teresina uma 

manifestação em celebração ao Dia do Trabalhador. O ato terá lugar 

na Praça da Integração, no Centro Social Urbano (CSU), localizado no 

bairro Parque Piauí, zona Sul da capital piauiense. 

O Dia do Trabalhador será marcado por atos públicos em todo o 

Brasil, convocados por centrais sindicais de várias categorias. 

Em Teresina, a atividade é organizada pelo Fórum de Lutas Pelos 

Direitos e Liberdades Democráticas que reúne centrais, sindicatos, 

organizações de juventude e do movimento popular. 

As centrais sindicais relatam que o tema central das manifestações é 

a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/19, referente à reforma 

da Previdência, atualmente em análise na Câmara dos Deputados. 

Sobre a escolha do local de concentração das manifestações em 

Teresina, Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), explica que “será uma 

retomada da tradição de realizar o 1º de Maio no Parque Piauí. Na 
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década de 1970, isso sempre ocorria. Além do que, a Feira do 

Mercado Público daquele bairro reúne centenas de pessoas 

diretamente afetadas pela reforma da Previdência”. 

Ele explica ainda que todas as entidades que já se posicionaram 

contrárias ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019 estão 

sendo convidadas. “Vamos convidar, por exemplo, a Igreja Católica e 

Luterana, que já se posicionaram nacionalmente em relação à 

reforma, bem com outras organizações que perceberam a gravidade 

desse ataque, principalmente aos mais pobres”, explicou. 

Além da manifestação desta quarta-feira, o SINDSERM informou que 

haverão novos atos até o mês de junho. Confira a programação dos 

eventos: 

- Dia 1º de Maio Unificado, na Praça da Integração no bairro Parque 

Piauí; 

- Dia 06 de Maio: Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência 

no Plenarinho da Alepi; 

- Dia 15 de Maio: Paralisação Nacional da Educação Contra a 

Reforma da Previdência; 

- Dia 14 de Junho: Greve Geral Contra a Reforma da Previdência. 
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Sindicatos celebram Dia do 
Trabalho com ato no Parque 
Piauí 
 
Em comemoração ao Dia do Trabalhador, as centrais sindicais se concentram 
nesta quarta-feira (1º) na Praça da Integração, no bairro Parque Piauí, zona Sul 
de Teresina. 

Segundo os sindicalistas, era nesse local que os movimentos sindicais se 
reuniam antigamente, na década de 70. "Estamos resgatando nossa história. 
Aqui começaram as lutas, desde as Diretas Já", afirma o presidente da CUT, 
Paulo Bezerra. 

Entre as principais pautas discutidas hoje está a Reforma da Previdência. 
"Corremos o risco de sermos suprimidos pelo governo. Queremos a população 
conosco. Essa reforma não pode passar. A população será a mais prejudicada", 
destaca Bezerra.  

As centrais sindicais prometem anunciar, ainda hoje, uma greve geral para junho. 
Patrícia Andrade, da CSC Conlutas, afirma que este é mais um passo dentro de 
um calendário de ações. 

"A reforma atende aos interesses dos bancários e as centrais sindicais tomaram 
como tarefa a construção dessa mobilização da sociedade. Este é um ato 
nacional, unificado. No próximo dia 15 de maio teremos a greve nacional da 
educação e hoje vamos anunciar a greve geral de junho. Essa reforma não nos 
serve. O país não vai melhorar com a reforma. Isso é uma mentira", declara. 

A concentração do movimento já começou e deve seguir até o final da manhã. 

Jordana Cury 
Com informações do Notícia da Manhã. 
jordanacury@cidadeverde.com 
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Centrais sindicais no Piauí realizaram o 
1º de maio unificado 
01/05/2019 21:06 - Atualizado em 02/05/2019 09:17 

  

ManifestaçãoFoto: 
Socorro Silva 

Em Teresina, na manhã desta quarta (01/05), CUT-PI, CTB, INTERSINDICAL e 
CSP-CONLUTAS, realizaram ato unificado. A manifestação teve inicio no CSU 
no Parque Piauí, com atração musical, discursos contra a reforma da 
previdência, em seguida aconteceu a caminhada nas principais ruas do bairro. 

 

Para as centrais sindicais unificadas nesse 1º de maio, esse dia foi o esquenta 
para a greve geral progamada para o dia 14 de junho. 

 

Paulo Bezerra, presidente da CUT no Piauí (Central Única dos Trabalhadores): 
"O ato é uma resposta ao governo de Jair Bolsonaro à medidas que só 
prejudica os trabalhadores e as classes mais pobres da população. Aprovaram 
a reforma trabalhista com o pretexto de gerar mais empregos e isso não 
ocorreu, pelo contrário, o desemprego só aumentou com as péssimas 
condições de trabalho. O objetivo do governo agora é privatizar a previdência e 
enriquecer banqueiros com venda de previdência privada. Não temos o que 
comemorar neste dia, mas aproveitamos para parabenizar aos trabalhadores e 
as trabalhadoras pela resistência na luta!". Disse. 

O ato teve o apoio de representantes do Movimento dos Trabalhadores da 
Alemanha e Ação Católica Operária que declararam que a luta deles é igual a 
luta dos brasileiros e contra a injustiça no mundo. 
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Haverá uma plenária ampliada das centrais sindicais para discutir a greve 
nacional da educação e a greve geral: 

Data: 06/05 na sede da CUT-PI  
Hora: 18h 
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Sindicatos realizam manifestação 
contra a reforma da previdência 

O evento contou com a participação de representantes 

do Sindicato de Bancários, Professores, Trabalhadores 

dos Correios e diversas outras categorias. 

Por Lucas Pereira 

Partilhar 

 

Sindicatos realizam manifestação contra a reforma / fotos: Lucas Pereira 

Centrais sindicais realizaram nesta quarta feira (01), um ato unificado contra a reforma da 

previdência. A manifestação ocorreu em frente à sede do CSU (Centro Social Urbano), do 

Parque Piauí, na zona Sul de Teresina. 

O evento contou com a participação de representantes do Sindicato de Bancários, 

Professores, Trabalhadores dos Correios e diversas outras categorias profissionais. 
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De acordo com Paulo Bezerra, presidente da CUT no Piauí (Central Única dos 

Trabalhadores), o ato é uma resposta ao governo de Jair Bolsonaro à medidas, que segundo 

ele, prejudica os trabalhadores e as classes mais pobres da população. 

“Aprovaram a reforma trabalhista com o pretexto de gerar mais empregos e isso não ocorreu, 

pelo contrário, o desemprego só aumentou com as péssimas condições de trabalho. O 

objetivo do governo agora é privatizar a previdência e enriquecer banqueiros com venda de 

previdência privada”, afirma Paulo Bezerra. 

 

Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina, 

avisa que o ato é uma preparação para a greve geral no país, que deve ocorrer em 14 de 

junho. 



 

“Estamos nas ruas contra os ataques à classe trabalhadora , pois é isso que a reforma da 

previdência representa. O sistema de capitalização significa a extinção da previdência 

pública, todos os países que utilizaram esse modelo já voltaram atrás e não podemos aceitar 

esse retrocesso”, declarou. 
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Sindicatos realizam ato contra reforma da previdência e afirmam 

que o país vai parar em 14 de junho 

Centrais sindicais convocam greve geral de todas as categorias 
Por Lucas Sousa01 de mai de 2019, 11:24 

Sindicatos realizam nesta quarta-feira (01), dia em que é comemorado o 

dia do trabalhador, um ato unificado contra a reforma da previdência, 

projeto em tramitação no congresso nacional. 

 
Manifestação pelas principais ruas do Parque Piauí (Foto: Lucas 

Sousa/Portal AZ) 

A manifestação que contou com a presença de sindicatos de diversas 

categorias, como trabalhadores municipais, dos Correios, Bancários e 

professores e seguiu pelas principais ruas do Parque Piauí, na zona Sul de 

Teresina. 

Paulo Bezerra, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Piauí 

(CUT), afirma que o ato é uma preparação para a greve geral em todo o 

país, que deve ocorrer, segundo ele, em 14 de junho. 

“Essa é uma reforma contra os ataques à classe trabalhadora que estão 

sendo promovidos pelo governo do Bolsonaro, que agora quer privatizar 
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a previdência e enriquecer banqueiros com venda de previdência privada”, 

afirma. 

 
Paulo Bezerra (Foto: Lucas Sousa/Portal AZ) 

Paulina Almeida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

(Sinte), convoca a população a luta contra o que ela considera uma 

programa de retirada de direitos. 

 
Paulina Almeida (Foto: Lucas Sousa/Portal AZ) 

“Essa é uma luta, uma resistência dos trabalhadores contra a reforma, que 

só retira os direitos já conquistados e prejudica principalmente as 

mulheres, não podemos aceitar parados esse verdadeiro desmonte social”, 

declara Paulina. 
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Manifestação no 1° de maio acontece 
no bairro Parque Piauí 
O Dia Internacional de Luta do Trabalhador será marcado por atos 
públicos em todo o Brasil convocado por centrais sindicais 
Fonte: Ascom Sinderm | Editor: Da redação30/04/2019 11:57 

 

Movimentos 1º MaioFoto: Divulgação 

Centrais sindicais, sindicatos, movimentos populares e de juventude estarão 
nesta quarta-feira (01), a partir das 8h, realizando manifestação em celebração 
ao Dia do Trabalhador. O ato será na praça da integração, no Centro Social 
Urbano (CSU), no bairro Parque Piauí. 

O Dia Internacional de Luta do Trabalhador será marcado por atos públicos em 
todo o Brasil convocado por centrais sindicais, priorizando manifestações 
contra a Reforma da Previdência. Em Teresina, a atividade é organizada pelo 
Fórum de Lutas Pelos Direitos e Liberdades Democráticas que reúne centrais, 
sindicatos, organizações de juventude e do movimento popular. O ato contará 
com apresentações artísticas. 

Nacionalmente, foi avaliado pelas centrais sindicais que a Reforma da 
Previdência é uma ameaça a direitos dos trabalhadores e por isso é o tema 
central das manifestações. Os atos também irão levantar questões em defesa 
dos empregos, dos direitos trabalhistas, entre outras reivindicações históricas 
da classe trabalhadora. 

Sobre a escolha do local de concentração das manifestações em Teresina, 
Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) 
Municipais de Teresina (SINDSERM) - uma das entidades que estão 
organizando o ato, explica que "será uma retomada da tradição de realizar o 1º 
de Maio no Parque Piauí. Na década de 1970 isso sempre ocorria. Além do 
que, a Feira do Mercado Público daquele bairro reúne centenas de pessoas 
diretamente afetadas pela Reforma da Previdência". 

Ele explica ainda que todas as entidades que já se posicionaram contrárias ao 
Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019 estão sendo convidadas. 
"Vamos convidar, por exemplo, a Igreja Católica e Luterana, que já se 

http://piauihoje.com/noticias/manifestacao-das-centrais-sindicais-no-1-de-maio-sera-no-bairro-parque-piaui/
http://piauihoje.com/noticias/manifestacao-das-centrais-sindicais-no-1-de-maio-sera-no-bairro-parque-piaui/


posicionaram nacionalmente em relação à Reforma, bem com outras 
organizações que perceberam a gravidade desse ataque, principalmente aos 
mais pobres". 

Será um dia unificado, que está sendo construído pelas centrais e, conforme 
explicam os membros do Fórum, Paulo Bezerra, da CUT e Patrícia Andrade, da 
CSP-CONLUTAS o calendário de lutas em defesa da Previdência Pública e 
Solidária, e contra o fim da aposentadoria prevê a seguinte programação: 

- 1º de Maio Unificado, na Praça da Integração no bairro Parque Piauí, na 
próxima quarta- feira. 

- Dia 06 de Maio: Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência no 
Plenarinho da ALEPI. 

- Dia 15 de Maio: Paralisação Nacional da Educação Contra a Reforma da 
Previdência 

- 14 de Junho: Greve Geral Contra a Reforma da Previdência 

 

 


