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Sindsep/MA comemora 28 anos de fundação
No dia 1º de novembro, o
Sindsep/MA comemorou 28 anos
de fundação. Para celebrar uma
data tão significativa para a entidade, foi realizado um Culto Ecumênico na sede do Sindicato, o qual,
contou com a participação da Direção, Delegados Sindicais de Base, associados e funcionários.
Após o Ato, houve um
momento de confraternização
com um coffee break que foi
oferecido pelo Sindicato.
Em um momento adverso
para os trabalhadores, onde a

democracia vem sofrendo diversos ataques, e as manifestações
públicas podem ser criminalizadas como atos terroristas, é necessário que a classe trabalhadora esteja unida contra toda a
ofensiva fascista que está exposta no Brasil.
Chegou o momento dos
trabalhadores colocaram-se à disposição para o enfrentamento e
salvaguarda dos seus direitos. A
resistência deve ser a marca da
categoria pelos próximos anos, e
a luta já começou há tempos, vide

a proposta de Reforma da Previdência que penaliza ainda mais os
trabalhadores.
Esse momento de comemoração, é também uma sinalização para que todos possam
refletir com relação à atual conjuntura nacional.
Os anos que se avizinham
serão de muita luta e combatividade, e o Sindsep/MA estará á frente
das lutas, assim como vem fazendo durante toda a sua história.
Parabéns ao Sindsep/MA
pelos seus 28 anos de fundação.
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A rocha
O aluno perguntou ao Mestre:
– Como faço para me
tornar uma pessoa com total
domínio de si mesma?
– Vá até aquela colina e
insulte a rocha que se encontra
no meio da planície.
– Mas para quê, se ela
não vai me responder?
– Então bata nela com a
sua espada.

– Mas minha espada se
quebrará!
– Então ataque-a com as
suas próprias mãos.
– Assim eu vou machucar
minhas mãos… Aliás, o que me
está pedindo não tem nada a ver
com a minha pergunta. O que
eu queria saber era o que devo
fazer para conseguir domínio
sobre mim mesmo.

E então o mestre respondeu:
– A pessoa que tem
maior domínio sobre si mesma é aquela que é como a rocha: não liga para insultos
nem provocações, e está sempre firme para superar qualquer dificuldade que a atingir.

Jurídico convocação
O Sindsep/MA através da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, convoca os seguintes
servidores da ex-Roquette Pinto, para comparecerem à sede da entidade para tratarem sobre assuntos
de seus interesses.
Maria dos Anjos Ferreira Borges
Maria dos Remédios Sousa Lima
Maria Dulce Pereira Borges
Maria Ferreira Lindoso Alves
Maria Helena Cardoso
Maria Helena Jesus Ribeiro
Maria Helena Moreira Carvalho
Maria Assunção Gonçalves Mendes

Maria Conceição Amaral Mendonça
Maria da Conceição Leite Batista
Maria da Conceição Martins Pereira
Maria da Conceição Pacheco
Maria da Gloria Alves Pereira
Maria da Glória Oliveira Gomes
Maria da Glória Martins Pereira

