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Terça-feira  

Sindsep/MA faz lançamento do CD de 

Marchinhas do Bloco Os Indignados 

Ao embalo de muito samba 

e pagode, o Sindsep/MA através 

da Secretaria de Cultura, Esporte 

e Lazer, realizou no último sába-

do, 17, o lançamento do CD de 

Marchinhas Carnavalescas do 

Bloco Os Indignados. 

O evento aconteceu na As-

sociação da Sucam (Aserma) e 

contou com uma boa participação 

dos filiados da entidade. 

O Concurso de Marchinhas 

foi realizado em 2017, com 28 

músicas inscritas, e destas 10 fo-

Geap proibida de aplicar reajuste de 19,94% 

Justiça obriga a Geap, mai-

or operadora de planos de saúde 

dos servidores públicos federais, 

a suspender o reajuste de 19,94% 

para 2018, ou terá de pagar multa 

diária de R$ 300. 

O percentual está muito 

acima dos 13,55% autorizados 

pela Agência Nacional de Saúde 

(ANS) e é quase sete vezes a in-

flação medida pelo Índice de Pre-

ços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), de 2,95%. A liminar da 

juíza Flavia Goncalves Moraes 

Alves, da 14ª Vara Cível do Tri-

bunal de Justiça do Rio de Janei-

ro, foi em favor do Sindicato dos 

Trabalhadores de Combate às 

Endemias e Saúde Preventiva 

(Sintsaúde-RJ), em consequência 

do “aumento abusivo” da opera-

dora. Foi marcada uma audiência 

de conciliação para o dia 6 de 

abril, às 15h20. 

Histórico 

No ano passado, a 3ª Tur-

ma do Superior Tribunal de Justi-

ça (STJ) ratificou, por unanimi-

dade, a reestruturação no regime 

de custeio dos planos da Geap, 

em 2012, por entender que o au-

mento das mensalidades não foi 

ilegal ou abusiva. À época, uma 

beneficiária se sentiu lesada, por-

que o reajuste não seguiu os índi-

ces da ANS. Ela 

ganhou a causa 

em primeira e 

segunda instân-

cias. Porém, no 

STJ, o relator, 

ministro Ricardo 

Villas Bôas Cue-

va, considerou a 

medida necessá-

ria, amparada 

em estudos téc-

nicos, e aprova-

da pela ANS, para restabelecer a 

saúde financeira da operadora, 

em quadro de quase insolvência. 

A cobrança do preço único de 

mensalidade de todos os benefi-

ciários, de qualquer idade e faixa 

de risco, inviabilizou a operado-

ra. Por isso foi necessário reajus-

tar os valores. 

Fonte: Correio Braziliense 

ram finalistas, sendo escolhidas 

como as campeãs: 1° Lugar - Fo-

ra Temer (Milla Mendonça – In-

terprete); 2° Lugar – Carta de 

Alforria (Izaac Barros); e Fora 

Temer: PEC da Destruição (Anne 

Nascimento e Zé Varão). 

 

Imagem: Arquivo Sindsep 
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A decepção é normalmente o preço da preguiça... 
 

Havia um sábio que não 

poupava esforços para ensinar 

bons hábitos a seu povo. Uma 

noite, enquanto todos dormiam, 

ele pôs uma enorme pedra na 

estrada. Depois foi se esconder 

atrás de uma cerca, e esperou 

para ver o que acontecia. 

Primeiro veio um fazen-

deiro com uma carroça carrega-

da de sementes que ele levava 

para moagem na usina e desvi-

ou sua carroça. Logo depois, 

um jovem soldado, veio cantan-

do pela estrada. Ele tropeçou 

nela e se estatelou no chão poei-

rento.  

Finalmente, ao cair da noi-

te, a filha do moleiro por lá pas-

sou. E disse: já está quase escure-

cendo, alguém pode se machucar. 

Vou tirá-la do caminho. Para sua 

surpresa, encontrou uma caixa. 

Na tampa havia os seguintes dize-

res: "Esta caixa pertence a quem 

retirar a pedra." Ela abriu a caixa 

e descobriu que estava cheia de 

ouro.  

Quando o fazendeiro e o 

soldado e todos os outros ouviram 

o que havia ocorrido, foram 

para o local onde a pedra esta-

va na esperança de encontrar 

um pedaço de ouro.  

Então o sábio falou: 

Meus amigos, com frequência 

encontramos obstáculos e far-

dos no caminho. Podemos re-

clamar em alto e bom som en-

quanto nos desviamos deles se 

assim preferirmos, ou pode-

mos erguê-los e descobrir o 

que eles significam. A decep-

ção é normalmente o preço da 

preguiça. 


