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Segunda-feira  

Pais são homenageados pelo Sindsep/MA  
em ato comemorativo 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer, realizou na última sexta-
feira, 16, uma celebração em alu-
são do Dia dos Pais, que foi cele-
brado no último dia 12 de agosto. 

O ato aconteceu durante 
todo o dia na sede da entidade, e 
teve a oferta de lanche e distri-
buição de lembrancinhas come-
morativas. 

O sindicato ao longo dos 
anos trabalhou de forma  mais 
incisiva a aproximação da entida-
de e sua base. Esse trabalho veio 
sendo edificado através de atos 
lúdicos em datas comemorativas, 
que sempre foram desenvolvidas 
com cunho político-cultural. As-

sim, a entidade ratificou uma po-
lítica de valorização da categoria 
através de pontos que são ineren-
tes ao cotidiano dos trabalhado-
res, como por exemplo, as come-
morações do Dia dos Pais.  

Muitos servidores foram ao 
Sindsep/MA prestigiar o evento, e 
comprovaram a responsabilidade 
do sindicato em defender políticas 
que tenham como foco a qualida-
de de vida dos seus filiados. 

Para os diretores da Secre-
taria de Cultura, Esporte e lazer, 
o evento foi de grande valia, 
principalmente pelo montante de 
pais que estiveram na sede do 
sindicato, o que ratifica o sucesso 
da atividade.  

 
Sindsep/MA está recebendo doação de  

alimentos para o programa Mesa Brasil 
 
O Sindsep/MA e o SESC 

estão mais uma vez trabalhando 
em conjunto no projeto Mesa 
Brasil, que visa a doação de ali-
mentos não perecíveis. 

A campanha acontece de 
hoje, 20, até a sexta-feira, 24 de 
agosto.  

Os alimentos podem ser 
entregues na sede da entidade, 
na Rua Newton Bello, 524, 
Monte Castelo, no horário de 08 
às 12h, e de 14 às 18h.    

O Mesa Brasil é uma rede 

nacional de bancos de alimentos 
contra a fome e o desperdício. 
Seu objetivo é contribuir para a 
promoção da cidadania e a me-
lhoria da qualidade de vida de 
pessoas em situação de pobreza, 
em uma perspectiva de inclusão 
social. 

Trata-se essencialmente de 
um Programa de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, baseado 
em ações educativas e de distri-
buição de alimentos excedentes 
ou fora dos padrões de comerci-

alização, mas que ainda podem 
ser consumidos.  

Assim, o Mesa Brasil bus-
ca onde sobra e entrega onde 
falta. De um lado, contribui para 
a diminuição do desperdício, e 
de outro reduz a condição de 
insegurança alimentar de crian-
ças, jovens, adultos e idosos. Em 
ambos os polos desse percurso, 
as estratégias de mobilização e 
as ações educativas incentivam a 
solidariedade e o desenvolvi-
mento comunitário. 
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Sindsep/MA convoca servidores da Funasa 

• Alberto Reis da Silva  
• Dilson Bruzaca Santos  
• Edvan de Sousa Lopes  
• Francisco de Paulo Passos  
• Francisco do Carmo Rodrigues 
• Francisco Ferreira Nava Filho  
• Jackson Anjos Simas  
• Jomar Rolland Braga Filho  
• Jorge Oliveira de Meneses  
• José Alves Matos  
• José Ribamar Barbosa de Azevedo  
• José Ribamar Gomes  
• Luís Pereira de Sá  

• Manoel do Nascimento Silva  
• Manoel Pereira Ataíde  
• Maria Carvalho Melo  
• Maria da Graça Araújo Furtado  
• Maria José dos Santos França  
• Mário Salgado Gomes  
• Paulo Mendonça Correa  
• Raimundo Aranildo Pinheiro  
• Robison Sebastião Dias  
• Sebastião Lopes do Nascimento  
• Tarciso Ferreira Fonteles  
• Vanilda Rabelo da Silva  

Diretor do 
Sindsep/MA 

assume cargo de 
presidente do 

Conselho 
Municipal de Meio 

Ambiente de 
Pedreiras 

 
O diretor da Secretaria 

de Assuntos Socioeconômicos, 
Cícero Rodrigues de Aragão, 
foi eleito no último dia 08 de 
agosto, presidente do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 
de Pedreiras, para um mandato 
de 4 anos, a findar-se, em 08 de 
agosto de 2022. 

Gandhi e o professor arrogante 
 

Autor desconhecido 
 
Enquanto estudava Direito 

na University College, de Lon-
dres, um professor de sobrenome 
Peters tinha-lhe aversão, mas o 
estudante Gandhi nunca baixou a 
cabeça e os seus encontros eram 
frequentes. 

Certo dia o professor Peters 
almoçava no refeitório da Univer-
sidade quando o aluno, com sua 
bandeja, senta-se ao seu lado. 

O professor, altivo, diz: 
– Sr. Gandhi, você não entende 
… Um porco e um pássaro não 
se sentam juntos para comer. 

Gandhi respondeu-lhe: 
– Fique tranquilo, professor. Eu 
vou voando… – e mudou-se para 
outra mesa. 

Mr. Peters, enfurecido, 
decidiu vingar-se no dia seguin-
te, quando uma prova seria apli-
cada. Mas o aluno respondeu de 
forma brilhante a cada questão. 
Então, o professor fez-lhe mais 
uma pergunta: 

– Sr. Gandhi, você está an-
dando na rua e encontra um saco 

contendo em seu interior a sabedo-
ria e uma grande quantidade de di-
nheiro. Qual dos dois o sr. escolhe? 

Gandhi responde-lhe, sem 
hesitar: 
– É claro, professor, que fico com 
o dinheiro! 

O professor Peters, sorrindo, 
diz: 
– Eu, ao contrário, teria agarrado a 
sabedoria, você não acha? 

– Compreendo… Cada um 
escolhe o que não tem! – responde 
Gandhi. 

O professor Peters fica histé-
rico e escreve no papel da pergun-
ta: “Idiota!”. 

O jovem Gandhi recebe a 
folha e lê atentamente. Depois de 
alguns minutos, dirige-se ao pro-
fessor e diz: 
– Mr. Peters, reparo que assinou a 
minha folha, mas não colocou a 
nota? 

Semeie a paz, o amor, a 
compreensão. Mas trate com fir-
meza quem te trata com desprezo. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


