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Segunda-feira  

Sindsep/MA encerra o X Consef 

O Sindsep/MA encerrou no 
último sábado, 24, o X Consef 
“Ousar, Unificar e Lutar para Ga-
rantir Direitos”, que aconteceu 
no Praia Mar Hotel, desde o dia 
21 de março. 

O X Consef teve uma parti-
cipação de aproximadamente  
180 pessoas, em sua extensa 
maioria de delegados, e a uma 
outra parcela de convidados. 

Em 4 (quatro) dias de in-
tensas discussões, foram aborda-
dos pontos como: Conjuntura 
internacional, nacional e local; 

Plano de lutas e Campanha Sala-
rial 2018; Balanço de atuação da 
Condsef/Fenadsef e da CUT; Ba-
lanço de atuação do Sindsep/
MA; e Reforma estatutária. 

No último dia de Congres-
so, foi posto em pauta uma refle-
xão sobre as reformas Trabalhis-
ta e Previdenciária, explanadas 
por Mário Macieira, que debateu 
todas as celeumas deixadas pela 
Trabalhista, e as possíveis distor-
ções que serão apresentadas pe-
la Previdenciária. 

Ainda houveram os infor-
mes jurídicos, que foram repas-

sados por Felipe Rocha, advoga-
do do Sindsep/MA, discutidos 
com a plenária, buscando assim, 
a diminuição das dúvidas para a 
socialização das informações pe-
los diretores em suas bases. 

Raimundo Pereira, presi-
dente do Sindsep/MA, durante o 
enceramento do X Consef, fez 
uma reflexão positiva sobre o 
temário proposto, e a participa-
ção de todos os presentes nas 
discussões, o que ratifica o enga-
jamento do Sindicato nas ques-
tões político-sociais do país. 
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O ciclo da vida obedece pa-
râmetros simples de temporali-
dade, nem sempre obedecidos, e 
que em suas peculiaridades, tra-
zem-nos a heroica tarefa de en-
tendermos o afastamento de 
pessoas tão presentes e ativas. 

Não é de uma vez que par-
timos, e não é tão rapidamente 
que aceitamos a ausência no dia 
a dia. Apesar da separação ser 

Nota de Pesar 

inevitável, a emoção proporcio-
nada pelas lembranças remete 
ao coração gritos de clamor por 
um último momento, um último 
abraço, uma última conversa... 
Enfim, o adeus propriamente 
dito, que quase nunca é dito 
com as palavras mais sublimes – 
Eu te amo! 

Não tivemos a oportunida-

de do último momento, abraço 
e conversa, mas teremos uma 
grande biografia para entende-
mos o quão grande foi a luta 
de Raimundo Pereira em prol 
de um mundo melhor.  

Tenha a certeza, compa-
nheiro, que as nossas lágrimas 
retratam a sua importância 
para o Sindsep/MA. A nossa 
consternação com a sua parti-
da prematura, é a explicitação 
de todos os seus esforços para 
transformar o Sindicato em 
uma entidade muito melhor do 
que ela é. 

E foi na luta por seus ide-
ais, na esperança de um mun-
do melhor, na crença das suas 
ideologias, que você, Raimun-
do Pereira, regressou para jun-
to do Criador.  

Com pesar e um entriste-
cimento que ultrapassa os limi-
tes da emoção, toda a família 
sindsepiana sente profunda-
mente a partida de tão valoro-
so companheiro, que durante a 
sua vida, optou por acreditar 
que um mundo melhor poderia 
existir, e dele, poderia ser par-
te constituinte.       

Raimundo Pereira,  
presente! 


