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Terça-feira

Plenária Estadual moderniza Estatuto

Sindsep/MA realizou na
última sexta-feira, Plenária Estadual específica para mudança e
atualização estatutária. O encontro contou com a presença de delegados eleitos em todas as regionais além de todos os diretores da
entidade que discutiram e promoveram mudanças no Estatuto para
modernizá-lo e com isso fazer as
adaptações necessárias para o
melhor desempenho de suas atividades.
“A conjuntura muda muito
em pequenos espaços de tempo e
nós precisamos estar sempre
atentos para buscar atualizar e
modernizar nosso sindicato para

enfrentarmos as
dificuldades que
se
apresentam”,
disse Valter Cezar
Figueiredo, diretor
de Comunicação
do Sindsep/MA
A determinação do
novo governo em
vender as empresas públicas traz
muita preocupação
ao movimento sindical e principalmente aos trabalhadores do setor
que temem por seus empregos e
condições de trabalho, haja vista
que os governos neoliberais usam
o sucateamento como modus
operandi para a
venda do patrimônio público.
Dentre as
alterações aprovadas pela plenária, podemos destacar a criação da
secretaria de Empresas Públicas,
uma reivindicação
de boa parte da
base do Sindsep/

Secretaria Regional de Pindaré
realiza confraternização natalina
O Sindsep/MA através da
Secretaria Regional de Pindaré,
realizou no último sábado, 15, a
sua confraternização natalina.
O evento aconteceu na sede
da Associação da Polícia Militar,
em Pindaré, e contou com a participação maciça dos filiados que
correspondem à área de abrangência da Regional.
O presidente do Sindsep/

MA, Raimundo Pereira, esteve
presente à atividade e desejou
boas festas para toda a categoria.
Aproveitando o momento,
Raimundo Pereira, também comentou o atual momento político,
explicando para os servidores os
males que podem acometer a categoria com a chegada de um governo descompromissado com a
classe trabalhadora.

MA constituída dos trabalhadores das empresas públicas: Empresa Brasileira de Comunicação-EBC; Empresa Brasileira
de
Serviços
HospitalaresEBSERH e Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB.
“Nosso sindicato sempre
foi vanguarda no movimento sindical e para continuarmos essa
trajetória precisamos nos adaptar
para seguir logrando êxitos. A
criação dessa nova secretaria
acontece exatamente para o fortalecimento da luta em defesa
dessa parcela do serviço público”, afirmou Raimundo Pereira,
presidente do Sindsep/MA.
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O bambu chinês
Autor desconhecido
Depois de plantada a semente deste incrível arbusto,
não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um
lento desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo.
Durante 5 anos, todo o
crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu, mas…
Uma maciça e fibrosa
estrutura de raiz que se estende
vertical e horizontalmente pela
terra está sendo construída.
Então, no final do 5º ano, o
bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros.
Um escritor de nome Covey escreveu: “Muitas coisas
na vida pessoal e profissional
são iguais ao bambu chinês.
Você trabalha, investe tempo,
esforço, faz tudo o que pode
para nutrir seu crescimento, e

às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas, se tiver
paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o
seu 5º ano chegará, e com ele virão um crescimento e mudanças
que você jamais esperava…”
O bambu chinês nos ensina
que não devemos facilmente desistir de nossos projetos e de nossos sonhos…
Em nosso trabalho especialmente, que é um projeto fabuloso que envolve mudanças de
comportamento, de pensamento,
de cultura e de sensibilização,
devemos sempre lembrar do
bambu chinês para não desistirmos facilmente diante das dificuldades que surgirão.
Procure cultivar sempre
dois bons hábitos em sua vida:
A persistência e a paciên-

Cardápio completo
O que já sabíamos que iria acontecer começa a se formatar e debutar em 1º
de janeiro de 2019. Péssimo presente de
ano novo para nosso povo e principalmente para a classe trabalhadora.
Aquele governo que a extrema direita, apoiada por grande parte da classe
média, elegeu como sendo os salvadores
da pátria e que expurgariam os vícios da
política para assim desenvolver o país,
começa o ano e toma posse repleto dos
piores problemas e mazelas da política
tradicional e a hipocrisia de parte de nossa
sociedade continua presente os fazendo
ficar caladinhos.

cia, pois você merece alcançar
todos os seus sonhos!!!
É preciso muita fibra para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade
para se curvar ao chão.

