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Terça-feira  

Sindsep/MA realiza X Consef “Ousar, Unificar e Lutar para 
Garantir Direitos 

O Sindsep/MA realiza ama-
nhã, às 17h, a solenidade de abertu-
ra do X Consef, que terá como te-
mário, “Ousar, Unificar e Lutar para 
Garantir Direitos. 

O evento vai acontecer até o  
dia 24, no Praia Mar Hotel, em São 
Luís, com transmissão Ao Vivo da TV 
Alternativa, canal 35 e pela pagina 
do sindsep no facebook. 

O credenciamento dos dele-

gados vai começar às 10h do dia 21.  
O Congresso é o fórum máxi-

mo de deliberação do Sindicato. 
Dele participam os delegados esco-
lhidos pelos trabalhadores da cate-
goria nos locais de trabalho, de 
acordo com o regimento do Con-
gresso e na proporção do número 
de trabalhadores na base. 

O Consef acontece bienal-
mente ou extraordinariamente, a 

qualquer tempo, quando convocado 
pelo Sistema Diretivo. 

O Congresso tem como finali-
dade analisar a situação real da ca-
tegoria, da sociedade brasileira e 
deliberar sobre as diretrizes do pro-
grama de luta do Sindsep/MA, e 
pode modificar, no todo ou em par-
te, o Estatuto do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Federais no Estado 
do Maranhão.  

Presidente do Sindsep/MA prestigia eleição do Sintranspm-VG 

Com participação expressiva 
dos servidores públicos municipais de 
Vargem Grande, o Sintranspm-VG, 
realizou no último dia 18, a Eleição 
para a nova Direção que vai coman-
dar a entidade no triênio 2018/2020. 

O processo eleitoral aconteceu 
de forma democrática, sem maiores 

incidentes e dentro da nor-
malidade, demonstrando o 
grau de politização de uma 
categoria que luta brava-
mente pela manutenção 
dos seus direitos. 
Logo após encerrado a cole-
ta de votos, a Comissão 
Eleitoral, acompanhada dos 
dois candidatos à presidên-
cia do Sindicato, fez a con-
tagem dos votos que decla-
raram a Chapa 1 - Resistir e 
Lutar! Vitoriosa com 486 

votos, e a Chapa 02, em segundo 
lugar com 312.  

Declarada eleita a Chapa 01, o 
presidente eleito José Carlos, agrade-
ceu pela confiança depositada nele 
pelos servidores, e garantiu a comba-
tividade da entidade na busca por 
melhorias para todos os servidores 

públicos municipais de Vargem Gran-
de. 

“Quero agradecer todos os 
votos que nos foram confiados. Ire-
mos manter essa entidade na linha de 
frente, e não deixaremos um só mi-
nuto de lutar por melhorias para os 
servidores municipais de Vargem 
Grande. Obrigado pela vitória que é 
de todos nós”, declarou. 

O Sindsep/MA esteve presente 
no processo eleitoral através do pre-
sidente Raimundo Pereira, e pelos 
diretores Antônio Alves da Silva 
(Organização e Política Sindical) e 
Antônio Pereira da Silva (Regional de 
Chapadinha), que acompanharam 
todo o processo eleitoral. A entidade 
parabeniza Chapa 01 pela vitória, e 
reafirma o compromisso do Sindicato 
com relação às lutas diárias da classe 
trabalhadora. 



Ano XVI  Nº 3481   Pag 02 
20 de Março de 2018 

 

Parábola da Rosa 

Um homem plantou uma rosa 

e passou a regá-la constantemente. 

Antes que ela desabrochasse, 

ele a examinou e viu o botão que em 

breve desabrocharia, mas notou es-

pinhos sobre o talo e pensou, 

“Como pode uma flor tão bela 

vir de uma planta rodeada de espi-

nhos tão afiados?” 

Entristecido por este pensa-

mento, ele se recusou a regar a rosa 

e, antes mesmo de estar pronta para 

desabrochar, ela morreu. 

Assim é com muitas pessoas. 

Dentro de cada alma há uma 

rosa: são as qualidades dadas por 

Deus. 

Dentr de cada alma temos 

também os espinhos: são as nossas 

falhas. 

A Parábola do cavalo  

Um fazendeiro, que lutava 

com muitas dificuldades, possuía 

alguns cavalos para ajudar nos 

trabalhos em sua pequena fazen-

da. Um dia, seu capataz veio tra-

zer a notícia de que um dos cava-

los havia caído num velho poço 

abandonado. 

O poço era muito profundo 

e seria extremamente difícil tirar o 

cavalo de lá. O fazendeiro foi ra-

pidamente até o local do acidente, 

Muitos de nós olhamos para 

nós mesmos e vemos apenas os es-

pinhos, os defeitos. 

Nós nos desesperamos, 

achando que nada de bom pode vir 

de nosso interior. 

Nós nos recusamos a regar o 

bem dentro de nós e, consequente-

mente, ele morre. 

Nunca percebemos o nosso 

potencial. 

Algumas pessoas não veem a 

rosa dentro delas mesmas. 

Portanto alguém mais deve 

mostrar a elas. 

Um dos maiores dons que 

uma pessoa pode possuir ou com-

partilhar é ser capaz de passar pelos 

espinhos e encontrar a rosa dentro 

de outras pessoas. 

Esta é a característica do 

amor. 

Olhar uma pessoa e conhecer 

suas verdadeiras falhas. 

Aceitar aquela pessoa em sua 

vida, enquanto reconhece a beleza 

em sua alma e ajudá-la a perceber 

que ela pode superar suas aparentes 

imperfeições. 

Se nós mostrarmos a essas 

pessoas a rosa, elas superarão seus 

próprios espinhos. 

Só assim elas poderão desa-

brochar muitas e muitas vezes. 

Portanto sorriam e descu-

bram as rosas que existe dentro de 

cada um de vocês e das pessoas que 

amam…  

avaliou a situação, certificando-se 

que o animal não se havia machu-

cado. Mas, pela dificuldade e alto 

custo para retirá-lo do fundo do 

poço, achou que não valia a pena 

investir na operação de resgate. 

Tomou, então, a difícil decisão: 

Determinou ao capataz que sacri-

ficasse o animal jogando terra no 

poço até enterrá-lo, ali mesmo. 

E assim foi feito: Os empre-

gados, comandados pelo capataz, 

começaram a lançar terra para 

dentro do buraco de forma a co-

brir o cavalo. Mas, à medida que 

a terra caía em seu dorso, o ani-

mal a sacudia e ela ia se acumu-

lando no fundo, possibilitando ao 

cavalo ir subindo. 

Logo os homens percebe-

ram que o cavalo não se deixava 

enterrar, mas, ao contrário, estava 

subindo à medida que a terra en-

chia o poço, até que, finalmente, 

conseguiu sair! 


