
Que não se apague o pavio que ainda fumega e que o pequeno 

continue acreditando no pequeno, a luz se faz é na travessia! 

(João Lima) 

 

No dia 12 de abril de 2019, de acordo com normas estatutárias, aconteceu no 

Lions Clube a Assembleia de Prestação de Contas do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar de Espera Feliz, 

com objetivo de apreciar contas referente ao exercício do ano de 2018. A análise 

e votação foi realizada em assembleia geral ordinária e contou com presença 

maciça dos sócios e sócias, que aprovaram as contas por unanimidade, 

garantindo assim a efetiva participação na gestão da entidade. Em seguida, foi 

realizado um sorteio da campanha do Festival de Prêmios para os sócios. 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar 

de Espera Feliz, entendendo sua função de ser ferramenta de luta em prol do 

trabalhador e da trabalhadora promoveu, após a assembleia, o Seminário Contra 

a Reforma da Previdência Social assessorado pela professora e deputada 

Estadual Beatriz Cerqueira, o professora e deputado Federal Rogério Correia e 

o técnico Frederico Melo- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos-DIEESE. 

O seminário contou com grande participação da população rural e urbana 

esperafelicense, e com os municípios de Tombos, Caiana, Caparaó, Divino, 

Santa Margarida, Miradouro, Muriaé, Viçosa, Fervedouro, Manhumirim, 

Carangola e Pedra Dourada e teve como objetivo discutir, informar e posicionar 

em relação à retirada de direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, 

conquistados e garantidos na Constituição Cidadã. Esta reforma que vem sendo 

proposta pelo governo também tem como designo fortalecer a desigualdade de 

gênero e intensificar com precisão a proposta que é CONTRA o povo e A FAVOR 

das grandes empresas privadas e bancos. 

Está sendo feita propaganda equivocada em relação a situação da previdência, 

o povo precisa saber de fato que o rombo é em relação a dívida dos ricos e não 

dos pobres, que é a população que mais será atacada, caso passe esse 

DESMONTE proposto pelo atual governo. 

Um importante destaque para os (as) adolescentes da Escolinha de Formação 

Sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura 

Familiar de Espera Feliz que tiveram uma importante participação na mística de 

abertura do seminário e mostraram total compromisso. O poder executivo e 

legislativo de Espera Feliz também marcaram presença, o presidente da câmara, 

Júlio Maria, justificou ausência e parabenizou pela importância do encontro para 

população. 

A fila do povo foi marcada por importantes e valiosas intervenções, destaque 

para colocação da Simone, liderança do Assentamento Boa Vista, que indagou 

a mesa do motivo que a agência do INSS de Espera Feliz, que tem uma boa 



infraestrutura, não realizar atendimentos para perícia médica, tendo a população 

que procurar outras agências na região. A deputada Beatriz Cerqueira se 

comprometeu em dá um retorno, assim a colocação da Simone foi considerada 

como um importante encaminhamento para o município. 

Para fechar com chave de ouro, os participantes foram agraciados com uma 

noite cultural e um delicioso jantar a moda de viola. 

“Organizando a esperança, conduzindo a tempestade, construir sem pedir 

licença um mundo de liberdade” 

 

“Ninguém solta a mão de ninguém” 

 

 

 

 

 


