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Terça-feira  

Mais uma vitória dos trabalhadores 
Segunda parcela da Incorpo-

ração de gratificações aos aposen-

tados está garantida, os valores já 

aparecem na prévia dos contrache-

ques de janeiro.  

Apesar dos esforços do go-

verno em querer adiar o aumento 

dos servidores federais já acordado 

desde 2015, as entidades represen-

tativas dos trabalhadores consegui-

ram liminar no Supremo Tribunal 

Federal suspendendo a medida 

provisória que transferia de 2018 

para 2019 os reajustes para os ser-

vidores públicos. 

Na esteira dessa decisão os 

aposentados também foram con-

templados e já está disponível na 

prévia dos contracheques a incor-

poração da segunda parcela das 

gratificações, somando agora 84% 

do total. Esse é mais um passo na 

direção da isonomia entre ativos e 

aposentados. 

“Essa é mais uma vitória 

para os servidores conquistada 

através da luta das entidades 

representativas dos trabalhado-

res. A Condsef e a Fenadsef fi-

zeram e estão fazendo um esfor-

ço muito grande para acompa-

nhar e pressionar o governo a 

cumprir o que foi acordado du-

rante o processo negocial na 

greve de 2015”, disse Valter Ce-

zar Figueiredo, diretor da Con-

dsef e secretário de comunica-

ção do Sindsep/MA  

A Condsef/ Fenadsef junta-

mente com os sindicatos gerais do 

serviço publico federal já estão 

fazendo pressão para negociar o 

reajuste para o funcionalismo pú-

blico federal na campanha salarial 

de 2018. 

“Os salários dos servidores 

públicos já estão defasados e não 

iremos aceitar que o governo sus-

penda o nosso direito constitucio-

nal de ter reajustes anuais. O STF 

já sinaliza a inconstitucionalidade 

da medida por parte do governo, 

agora precisamos continuar pressi-

onando para mostrar a força e uni-

dade dos trabalhadores”, disse o 

presidente do Sindsep, Raimundo 

Pereira de Souza.  

Sindsep/MA realiza Encontro 

mensal de Aposentados e 

Pensionistas 

O Sindsep/MA realiza ama-

nhã, quarta-feira, 24, o Encontro 

Mensal de Aposentados e Pensio-

nistas, que vai acontecer na sede 

da entidade, a partir das 15h, com 

a Eleição de Delegados ao X Con-

sef e apresentação do documentá-

rio Rosa de Luxemburgo. 

O evento também será alusi-

vo ao Dia do Aposentado, come-

morado na mesma data.  

Será entregue lanches e ha-

verá sorteio de brindes aos presen-

tes. 

O Dia Nacional do Aposen-

tado foi instituído pela Lei 

6926/81. A data é comemorada em 

24 de janeiro, dia em que foi apro-

vada a Lei Eloy Chaves, em 1923, 

que criou a Caixa de Aposentado-

ria e Pensão, que deu origem à 

Previdência Social. 
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Hoje é Tempo de Ser Feliz! 
 

Por Padre Fábio de Melo 

A vida é fruto da decisão 

de cada momento. Talvez seja 

por isso, que a idéia de plantio 

seja tão reveladora sobre a arte 

de viver.  

Viver é plantar. É atitude 

de constante semeadura, de dei-

xar cair na terra de nossa exis-

tência as mais diversas formas 

de sementes.  

Cada escolha, por menor 

que seja, é uma forma de se-

mente que lançamos sobre o 

canteiro que somos. Um dia, 

tudo o que agora silenciosamen-

te plantamos, ou deixamos plan-

tar em nós, será plantação que 

poderá ser vista de longe...  

Para cada dia, o seu em-

penho. A sabedoria bíblica nos 

confirma isso, quando nos diz 

que "debaixo do céu há um tem-

po para cada coisa!"  

Hoje, neste tempo que é 

seu, o futuro está sendo planta-

do. As escolhas que você procu-

ra, os amigos que você cultiva, 

as leituras que você faz, os valo-

res que você abraça, os amores 

que você ama, tudo será deter-

minante para a colheita futura.  

Felicidade talvez seja is-

so: alegria de recolher da terra 

que somos, frutos que sejam 

agradáveis aos olhos!  

Infelicidade, talvez seja o 

contrário.  

O que não podemos perder 

de vista é que a vida não é real fo-

ra do cultivo. Sempre é tempo de 

lançar sementes... Sempre é tempo 

de recolher frutos. Tudo ao mesmo 

tempo. Sementes de ontem, frutos 

de hoje, Sementes de hoje, frutos 

de amanhã!  

Por isso, não perca de vista o 

que você anda escolhendo para 

deixar cair na sua terra. Cuidado 

com os semeadores que não lhe 

amam. Eles têm o poder de estra-

gar o resultado de muitas coisas.  

Cuidado com os semeadores 

que você não conhece. Há muita 

maldade escondida em sorrisos 

sedutores...  

Cuidado com aqueles que 

deixam cair qualquer coisa sobre 

você, afinal, você merece muito 

mais que qualquer coisa.  

Cuidado com os amores pas-

sageiros... eles costumam deixar 

marcas dolorosas que não passam...  

Cuidado com os invasores 

do seu corpo... eles não costumam 

voltar para ajudar a consertar a 

desordem...  

Cuidado com os olhares de 

quem não sabe lhe amar... eles 

costumam lhe fazer esquecer que 

você vale à pena...  

Cuidado com as palavras 

mentirosas que esparramam por 

aí... elas costumam estragar o nos-

so referencial da verdade...  

Cuidado com as vozes 

que insistem em lhe recordar 

os seus defeitos... elas costu-

mam prejudicar a sua visão 

sobre si mesmo.  

Não tenha medo de se 

olhar no espelho. É nessa cara 

safada que você tem, que 

Deus resolveu expressar mais 

uma vez, o amor que Ele tem 

pelo mundo.  

Não desanime de você, 

ainda que a colheita de hoje 

não seja muito feliz.  

Não coloque um ponto 

final nas suas esperanças. 

Ainda há muito o que fazer, 

ainda há muito o que plantar, 

e o que amar nessa vida.  

Ao invés de ficar parado 

no que você fez de errado, 

olhe para frente, e veja o que 

ainda pode ser feito...  

A vida ainda não termi-

nou. E já dizia o poeta "que 

os sonhos não envelhecem..."  

Vai em frente. Sorriso 

no rosto e firmeza nas deci-

sões.  

Deus resolveu reformar 

o mundo, e escolheu o seu 

coração para iniciar a refor-

ma.  

Isso prova que Ele ainda 

acredita em você. E se Ele 

ainda acredita, quem sou eu 

para duvidar... (?) 


