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Quinta-feira  

Sindsep/MA realiza II 

Módulo do Curso de 

Argumentação para 

Lideranças Sindicais  

O Sindsep/MA em conjunto com outras entidades 

sindicais, iniciou ontem, 28, o II Módulo do Curso de Ar-

gumentação para Lideranças Sindicais, em São Luís. 

O curso é voltado para os dirigentes sindicais, e tem a 

finalidade de trabalhar os mecanismos de argumentação, com 

o intuito de buscar o fortalecimento do movimento sindical. 

É importante que os dirigentes compreendam o poder 

da argumentação, principalmente, para a própria sobrevi-

vência do movimento sindical em um período tão desafia-

dor para a classe trabalhadora.  

O evento está acontecendo no auditório do Sindsep/MA, 

e vai até amanhã, 02 de março, no período de 18:30 às 21:30h. 

Fenadsef cobra da Conab explicações sobre 

formulários entregues a empregados para 

cobrança de imposto sindical 

A Fenadsef encaminhou um ofício na última 

segunda-feira, 26, ao diretor de Gestão de Pessoas 

da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

buscando esclarecimento a respeito de formulários 

que a empresa estaria orientando que os emprega-

dos assinem para autorizar a cobrança de imposto 

sindical.  

Historicamente contrária à cobrança compul-

sória de imposto sindical e defensora da autonomia 

dos trabalhadores que devem decidir como melhor 

se organizar, a Fenadsef orienta que a categoria não 

preencha qualquer formulário dessa natureza.  

A Fenadsef, que representa empregados da 

Conab em todo o Brasil, diz não ao imposto sindi-

cal. A livre organização sindical é fundamental para 

assegurar a independência e força dos empregados 

em defesa de seus direitos e de suas principais rei-

vindicações. 

Esta autonomia dos empregados frente à em-

presa será determinante na luta por um acordo cole-

tivo de trabalho (ACT) que de fato atenda aos prin-

cipais anseios da categoria. O processo de negocia-

ções do próximo ACT já começou complicado já 

que desde a primeira rodada de negociações o go-

verno, por meio da SEST, secretaria ligada ao Mi-

nistério do Planejamento, vem demonstrando postu-

ra intransigente frente às demandas mais urgentes 

dos empregados. 

Fonte: Condsef 
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Amar ontem , amar hoje, amar amanhã, ou sim-

plesmente não amar! 

Difícil ter a certeza de que se é correspondido, 

ou não, medo de errar, se decepcionar, ou magoar ou-

tro alguém, por depois ter a certeza de que realmente 

não o amava, e sempre se perguntar: é verdade a hipó-

tese de só se amar uma vez na vida? Amar é como um 

único coração dividido em duas partes, cada uma com 

sua personalidade, e forma de entender o amor, que 

passam um bom tempo a procura da sua metade, e 

quando se encontram , descobrem o verdadeiro signi-

ficado de amar.  

Nos preocupamos em saber se é a pessoa certa 

ou errada,e tudo gira em torno de uma única pergunta, 

será mesmo amor ? não se deve ter medo de amar, se 

entregar, de dizer eu te amo, porém sabendo que o EU 

TE AMO, tem significado, não é como um bom dia, 

mais como saber se é realmente amor? PRESENÇA, 

FALTA, fizemos questão de sempre querer estar per-

to, de ligar quando sentir saudade, de dar um abraço 

bem forte quando passam algum 

tempo sem se ver, de não imaginar 

sua vida sem aquela pessoa, e o 

mais difícil saber seu real valor 

quando perdê-la. Você chora, sente 

saudade, porém isso não é o bas-

tante para trazê-la de volta.  

Aquele que você respeita, 

cuida, demonstra carinho, que bri-

ga se for preciso, mais minutos de-

pois já estão se falando..; o que ja-

mais enxugará sua lágrima, porém 

nunca deixando-a cair, a verdadeira 

razão é te mostrar o que é felicida-

de. Independente de tudo vendo 

seus avanços e tropeços que a vida 

AMOR 
 

Por Carlos Drummond de Andrade 

te ensina, estando sempre ao seu lado, e lá no final 

vendo todos os seus sonhos se realizem. 

Mesmo assim amar é muito complicado ou 

 

será que a gente que compli-

ca? Já refletia Drummond: 

Ah o amor ... um não sei o 

que, que nasce não sei onde, 

vem não sei como e dói não 

sei porque... 


