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Sindsep/MA e CUT realizam atividades para discutir, dentre outros temas, os rumos do país em 2018

Plenária da CUT/MA
O Sindsep/MA realizou na
última sexta-feira, 03, uma Reunião da Diretoria, na Assembleia Legislativa do Maranhão (AL/MA).
Diretores de várias secretarias regionais estiveram presentes ao evento, que teve como
pauta de discussões e deliberações: Recomposição da Direção
e a reforma do Estatuto.
Com relação á recomposição da Direção, ficou acertado

com a Plenária que a entidade
esperaria logo o processo eleitoral do sindicato que vai acontecer no início de 2019.
Sobre a reforma do Estatuto, a Plenária delegou à Diretoria Executiva a escolha de
uma data para a convocação da
Assembleia de Reforma do Estatuto. O prazo para a realização
do evento vai até meados de dezembro.

Na manhã de sexta, os diretores do sindicato participaram
da plenária regional da CUT/MA,
que teve como foco principal o
debate sobre a Conjuntura política, econômica e social no Brasil
e os impactos para a classe trabalhadora, além de preparar a militância da central para o enfrentamento e resistência aos ataques
de retiradas de direitos da classe
trabalhadora realizado pelo governo golpista de Temer.

NOTA DE FALECIMENTO

O Sindsep/MA lamenta a perda irreparável dos
companheiros José Wilson Pereira de Moraes (Funasa) e
Antônio dos Remédios Maciel Pires (Ministério da Saúde),
ambos falecidos no último dia 04 de agosto de 2018.
A entidade externa os seus mais sinceros pesares aos
familiares e amigos.
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... sentimento de vazio que a ausência
deixa como herança.
Os versos cantados por
Milton Nascimento, na Canção
da América, metrificam bem as
relações de amizades que são
construídas ao longo da vida.
São elos que se edificam e acabam aproximando sentimentalmente pessoas que se tornaram
familiares por empatia. É um
amor incondicional. É um querer bem como a si mesmo. É ter
a clareza que existe alguém que
estaria disposto aos mesmos
sacrifícios. É a definição mais
poética da reciprocidade.
As lágrimas são incontroláveis em certos momentos, e a
literatura, tão sábia, define em
palavras o sentimento de vazio
que a ausência deixa como herança. Muitos amigos estão
chorando a partida de Josemar
Bezerra Assunção Costa, que
em vida, foi um lutador em vários frontes de batalha. A vida
não se extingue com o silenciar
do coração, ela apenas possibi-

lita o renascimento para uma nova etapa. Existe apenas o afastamos em matéria, pois as lembranças se encarregam de tornar eterno quem achava ser mortal.
Josemar Bezerra Assunção
Costa, a vida lhe trouxe para o
seio de uma família edificada nos
pilares da moralidade, e assim,
ele soube direcionar os seus esforços no sentido de observar as
necessidades daqueles que não
tiveram oportunidades na vida.
Foi com uma simpatia ímpar, que
acabou construindo um ciclo de
amizade, que hoje, em prantos,
expressa toda a dor da ausência.
As pessoas não morrem em
essência, elas morrem em matéria. A essência reflete a positividade das ações, e esses momentos, são perpetuados pelas pessoas que amam os seus amigos.
Companheiro
Josemar,
muitos amigos estão chorando
com a sua partida, e como o coração é morada dos sentimentos,

não poderiam as suas lembranças estarem guardadas em tão
nobre lugar. Você estará para
sempre guardado debaixo de
sete chaves, dentro do coração
de todos os seus amigos.
“Qualquer dia amigo eu volto a
te encontrar. Qualquer dia amigo, a gente vai se encontrar”.

