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Sindsep/MA encerra primeiro ciclo do Curso de
Argumentação para Lideranças Sindicais
O Sindsep/MA encerrou ontem, 06, a primeira etapa do Curso
de Argumentação para Lideranças
Sindicais, que aconteceu nas cidades de Imperatriz, Pedreiras, Caxias e São Luís.
O curso foi ministrado por
Milton Pomar, conceituado profissional do Marketing, e teve como
principal objetivo, buscar o aper-

feiçoamento através de técnicas e
treinamento do discurso argumentativo utilizado pelas lideranças
sindicais no dia a dia dentro das
entidades, nas suas bases e para a
sociedade em geral, tendo como
principal norte, a conscientização e
motivação dos trabalhadores sobre
a necessidade da representação
classista.

“Mais uma vez o Sindsep/MA
demonstrou pioneirismo com a apresentação dessa atividade. Esse tipo
de atividade, demonstra a intenção
da entidade em buscar a unidade de
toda a classe trabalhadora, para que
juntos, possamos enfrentar esse período adverso imposto pelo Governo
Federal”, comentou Raimundo Pereira, Presidente do Sindsep/MA.

Servidores federais vão somar forças a
greve geral do dia 19
Servidores federais de todo
o Brasil vão parar no dia 19 de
fevereiro na greve geral da classe
trabalhadora contra reforma da
Previdência e a retirada de direitos.
A categoria soma forças a outros
setores que também já aprovaram
paralisação de atividades no mesmo dia. A decisão unânime foi tomada neste fim de semana na reunião
ampliada
dos
fóruns
(Fonasefe e Fonacate) que integram o conjunto dos federais.
No encontro outros eixos
unificados foram aprovados e de-

vem conduzir uma grande campanha nacional pela revogação da
Emenda
Constitucional
(EC)
95/16, que congela investimentos
públicos pelos próximos 20 anos.
A luta contra o desmonte dos órgãos públicos, pela revogação da
reforma Trabalhista e por eleições
democráticas em outubro também
compõe o eixo de unidade entre os
federais.
Ainda sobre os planos de
autogestão, a Condsef/Fenadsef
aprovou em sua plenária nacional
que a assessoria jurídica ingresse

com ações judiciais contra os
reajustes abusivos de 19,94%
(Geap) e 22% (Capsaúde). A assessoria também deve orientar as
entidades filiadas a adotar procedimentos também nos estados, o
que inclui a Assefaz. Entre os
objetivos está também propor
uma auditoria nas contas dos planos de autogestão. Além disso,
debates para discutir alternativas
e soluções aos planos também
serão promovidos pela Condsef/
Fenadsef.
Fonte: Condsef
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Por que as pessoas entram na sua vida?
Por Martha Medeiro (Jornalista e escritora brasileira)
Pessoas entram na sua vida por uma "Razão", uma
"Estação" ou uma "Vida Inteira".
Quando você percebe qual deles
é, você vai saber o que fazer por
cada pessoa.
Quando alguém está em
sua vida por uma "Razão"... é,
geralmente, para suprir uma
necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo
numa dificuldade, te fornecer
orientação e apoio, ajudá-lo
física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer
como uma dádiva de Deus, e
são! Elas estão lá pela razão
que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma
atitude errada de sua parte, ou
em uma hora inconveniente,
esta pessoa vai dizer ou fazer

alguma coisa para levar essa relação a um fim. Ás vezes, essas
pessoas morrem. Ás vezes, eles
simplesmente se vão. Ás vezes,
eles agem e te forçam a tomar
uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades
foram atendidas, nossos desejos
preenchidos e o trabalho delas,
feito. As suas orações foram
atendidas. E agora é tempo de ir.
Quando pessoas entram em
nossas vidas por uma "Estação", é
porque chegou sua vez de dividir,
crescer e aprender. Elas trazem
para você a experiência da paz, ou
fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez.
Elas, geralmente, te dão uma quantidade enorme de prazer... Acredite! É real! Mas somente por uma
"Estação".

Eu ...
Por Florbela Espanca
(Poetiza portuguesa)

Relacionamentos de uma
"Vida Inteira" te ensinam lições
para a vida inteira: coisas que
você deve construir para ter uma
formação emocional sólida. Sua
tarefa é aceitar a lição, amar a
pessoa, e colocar o que você
aprendeu em uso em todos os
outros relacionamentos e áreas
de sua vida. É dito que o amor é
cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da
minha vida.
Pare aqui e simplesmente
SORRIA.
"Trabalhe como se você
não precisasse do dinheiro, Ame
como se você nunca tivesse sido
magoado, e dance como se ninguém estivesse te observando."
"O maior risco da vida é
não fazer NADA."

Eu sou a que no mundo anda perdida,
Eu sou a que na vida não tem norte,
Sou a irmã do Sonho, e desta sorte
Sou a crucificada ... a dolorida ...
Sombra de névoa tênue e esvaecida,
E que o destino amargo, triste e forte,
Impele brutalmente para a morte!
Alma de luto sempre incompreendida!...
Sou aquela que passa e ninguém vê...
Sou a que chamam triste sem o ser...
Sou a que chora sem saber porquê...

Sou talvez a visão que Alguém sonhou,
Alguém que veio ao mundo pra me ver,
E que nunca na vida me encontrou!

