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Sexta-feira  

Alegria e muita animação 
marcaram o encontro mensal de 
aposentados do Sindsep/MA 
ocorrido ontem.  Em clima de 
São João dezenas de aposentados 
e pensionistas participaram do 
encontro e puderam além de as-
sistir e interagir 
com a apresenta-
ção do Boi Novi-
lho de Luz da Uni-
versidade da Ter-
ceira Idade 
(UNITI), formado 
por brincantes da 
melhor idade. 

O Sindsep, 
através da secreta-
ria de Aposentados e Pensionistas 
sempre procurou trazer temas de 
interesse dos aposentados e ou ido-
sos para palestras e debates e assim 
promover a interação deles com a 
sociedade. Em épocas de festas 
regionais a secretaria tradicional-
mente busca algum tipo de mani-
festação que possa representar o 
período.  

“Como estamos no São Jo-

Festa e animação dos aposentados em 
homenagem a São João 

ão resolvemos trazer o Boi da 
UNITI que tão bem representa o 
São João e principalmente por ser 
formado por brincantes da me-
lhor idade”, explicou Raimundo 
Soares, diretor da secretaria de 
aposentados e pensionistas. 

Durante toda a 
tarde foram servi-
dos doces de ar-
raial acompanha-
do de um delicio-
so mingau de mi-
lho, tudo ao som 
do Boi Novilho de 
Luz que encantou 
a todos os presen-
tes com a alegria e 

disposição dos brincantes. 
“É sempre muito gratifi-

cante podermos proporcionar a 
nossos filiados pensionistas ou 
que já estão aposentados esse 
momento de alegria e descontra-
ção”, disse a presidenta em exer-
cício, Cleonice Rocha. 

O encontro mensal de apo-
sentados e pensionistas é uma 
importante ferramenta de intera-

ção entre a base e a direção do 
sindicato. Além de promover 
cidadania aos filiados com as 
palestras e painéis que são apre-
sentados nos encontros, é tam-
bém uma oportunidade de reen-
contrar amigos. 

“É sempre muito 
gratificante podermos 
proporcionar a nossos 
filiados pensionistas ou 

que já estão 
aposentados esse 

momento de alegria e 
descontração” 
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COMO CUIDAR DO MEU NEGÓCIO... 

 Um granjeiro pediu, certa vez, a um sábio que o ajudasse a melhorar sua granja, a qual tinha baixo 
rendimento. O sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma caixa, fechou e entregou ao 
granjeiro, dizendo: "Leva esta caixa por todos os lados de sua granja, três vezes ao dia, durante um ano". 
 Assim fez o granjeiro. Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou um empregado dor-
mindo, quando deveria estar trabalhando. Acordou-o e chamou sua atenção. E à noite, indo à cozinha com 
a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando comida.  
 Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse: "Deixa esta caixa comigo por mais um ano; 
minha granja melhorou o rendimento desde que estou com o amuleto."  
 O sábio riu e, abrindo a caixa, disse: 
- "Podes ter este amuleto pelo resto da sua vida."  
 No papel havia escrito a seguinte frase: 
"Se queres que as coisas melhorem, deves acompanhá-las constantemente." 

Fonte: palestrante.srv.br 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2018 
 

Gestão 2016/2019 
 

A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do 
Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos 
seus direitos estatutários, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 26 de junho de 
2018, às 15h00min, no Auditório da Sede, sito à Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo, para dis-
cutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Campanha Salarial 2018; 2) Eleição de Delegados (as) à Plená-
ria Nacional da Condsef/Fenadsef, a ser realizada no dia 07/07/2018 ás 10hs, em Brasília /DF e 3) Infor-
mes. 

Os critérios a serem observados são os constantes da respectiva convocatória e o Estatu-
to da Condsef/Fenadsef, limitado para cinco (05) Delegados (as). 

 
São Luís-MA, em 21 de junho de 2018. 

 
Cleonice Rocha 

Presidenta em Exercício 


