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Segunda-feira  

Sindsep/MA realiza atendimento jurídico na 
Secretaria Regional de Caxias e Codó 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais esteve por dois 
dias, terça e quarta, na Regional 
de Caxias e Codó, respectiva-
mente, onde realizaram reuniões 
e plantões jurídicos atendo uma 
média de mais de 100 filiados.  

Essa ação é uma parte da 
política da entidade de descentra-
lização, ou seja, levando as infor-
mações sobre processos direto 
para as bases que estão distantes 
da sede. 

O sindicato com essa mobi-

lização, buscou diminuir as dúvi-
das com relação aos processos 
referentes ao 3,17% e ao Auxílio-
Alimentação, assim como outros. 

Essa movimentação do 
Sindsep/MA, demonstra a serie-
dade da entidade com relação aos 
processos dos seus associados, 
mesmo, em muitos casos, a Justi-
ça sendo lenda e demorando para 
dar a sentença.  

Outras secretarias regionais 
vão organizar calendário para 
que a mesma atividade seja reali-
zada em todo o estado. 

Governo federal corta drasticamente orçamentos 
da saúde e da educação para 2019 

Estudo realizado pela con-
sultoria de orçamento da Câmara 
dos Deputados aponta queda 
drástica nos investimentos públi-
cos para saúde e educação no 
Projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias 2019, encaminhada 
pelo governo do ilegítimo e gol-
pista Michel Temer (MDB-SP) 
ao Congresso Nacional. Medidas 
são reflexos da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC nº 
95), que congelou os investimen-
tos por 20 anos. 

De acordo com os cálculos 
da consultoria, o corte na área da 
saúde será de R$ 1,2 bilhão. Na 
área de educação, os recursos 

para investimentos em 2019 se-
rão de cerca de R$ 4 bilhões, me-
tade do total liberado este ano. A 
maior parte dos cortes será nas 
universidades, aponta o docu-
mento. 

Uma das maiores críticas 
à PEC da Morte, a secretária 
nacional de Saúde do Trabalha-
dor e da Trabalhadora da CUT, 
Madalena Margarida da Silva, 
diz que a cada medida que es-
ses golpistas anunciam, maior é 
o tamanho do enfrentamento 
que o movimento sindical terá 
de fazer para proteger os direi-
tos dos trabalhadores e das tra-
balhadoras. 

Educação 
Junto com a saúde, outra 

área atacada pelo golpe de 2016 e 
que mais perdeu investimentos 
com a PEC da morte, a Educação 
também será afetada se o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias 2019 for aprovado sem alte-
rações pelo Congresso Nacional. 

O presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação (CNTE), Heleno Araújo, lem-
brou que este mesmo golpe colocou 
em curso uma política de privatiza-
ção de bens públicos, inclusive a 
educação, como nunca antes nenhum 
governo eleito tentou por em prática 
porque jamais passaria pelas urnas. 
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Os três leões 
 

Autor desconhecido 
 

Numa floresta, existiam 
3 leões. Um dia, o macaco re-
presentante eleito dos animais, 
fez uma reunião com toda a 
bicharada da floresta e disse: 
– Nós, os animais, sabemos 
que o leão é o rei dos animais, 
mas há uma dúvida no ar. Exis-
tem 3 jovens leões fortes. Ora, 
a qual deles nós devemos pres-
tar homenagem? Quem, dentre 
eles, deverá ser o nosso rei? 

Os 3 leões souberam da 
reunião e comentaram entre si: 
– É verdade! A preocupação da 
bicharada faz sentido. Uma 
floresta não pode ter 3 reis. 
Precisamos saber qual de nós 
será o escolhido. Mas como 
descobrir. 

Essa era a grande ques-
tão. Lutar entre si… Eles não 
queriam, pois eram muito ami-
gos. O impasse estava forma-
do. De novo, todos os animais 
se reuniram para discutir uma 
solução para o caso. 

Depois de várias reuni-
ões, eles tiveram uma idéia ex-
celente. O macaco se encon-
trou com os 3 felinos e contou 
o que eles decidiram: 
– Bem, senhores leões, encon-

tramos uma solução desafiadora 
para o problema. A solução está 
na Montanha Difícil. 
– Montanha Difícil? Como as-
sim? 
– É simples – ponderou o maca-
co. – Decidimos que vocês 3 de-
verão escalar a Montanha Difícil. 
O que atingir o pico em primeiro 
lugar, será consagrado o Rei da 
Floresta. 

A Montanha Difícil era a 
mais alta entre todas naquela 
imensa floresta. O desafio foi 
aceito. 

No dia combinado, milha-
res de animais cercaram a Monta-
nha para assistir à grande escala-
da. O primeiro tentou. Não con-
seguiu. Foi derrotado. O segundo 
tentou. Não conseguiu. Foi derro-
tado. O terceiro tentou. Não con-
seguiu. Foi derrotado. Os animais 
estavam curiosos e impacientes, 
afinal, qual deles seria o rei, uma 
vez que os três foram derrotados? 

Foi nesse momento que 
uma águia sábia, idosa em anos e 
grande em sabedoria, pediu a pa-
lavra: 
– Eu sei quem deve ser o rei!!! 

Todos os animais fizeram 
um silêncio de grande expectativa. 

– A senhora sabe, mas como? – 
Todos gritaram para a Águia. 
– É simples – confessou a sábia 
águia. – Eu estava voando entre 
eles, bem de perto e, quando 
eles voltaram fracassados para 
o vale, eu escutei o que cada 
um deles disse para a monta-
nha. 

O primeiro leão disse: 
“Montanha, você me venceu!” 

O segundo leão de igual 
modo disse: “Montanha, você 
me venceu!” 

No entanto o terceiro leão 
disse: “Montanha, você me 
venceu por enquanto! Mas vo-
cê, montanha, já atingiu seu 
tamanho final, e eu ainda estou 
crescendo, portanto, voltarei e 
seguramente te vencerei!” 
– A diferença – completou a 
águia – é que o terceiro leão 
teve uma atitude de vencedor 
diante da derrota, e quem pensa 
assim é maior que seu proble-
ma, é rei de si mesmo, está pre-
parado para ser rei dos outros. 

Os animais da floresta 
aplaudiram entusiasticamente 
ao terceiro leão que foi coroado 
o Rei da Floresta. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


