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Quarta-feira  

 

 

A Sociedade de Astrono-
mia do Maranhão - SAMA em 
conjunto com o Departamento de 
Física da Universidade Federal 
do Maranhão com o apoio do 
Sindsep/MA organizaram um 
observatório com seis telescópios 
na Praça da Península da Ponta 
D’areia para acompanhar o eclip-
se da Lua ocorrido na madrugada 
de segunda feira. 

O objetivo do projeto é le-
var a ciência e mais especifica-
mente a astronomia para além 
dos muros da universidade e nes-
se sentido ações como essas atra-
em a atenção não só dos estudan-
tes, mas também dos frequenta-
dores da praça.  

Durante o evento o prof. de 
Biologia da UFMA e membro da 
SAMA Sergio Brenha com o in-
tuito de colocar mais leveza ao 
projeto realizou o show “Quintal 
Planetário”, em alusão à música 
de Neném Bragança que carrega 
a temática astronômica. “Sempre 
que há um evento astronômico 

A cada dia que passa a 
situação do filho do presidente 
Bolsonaro fica mais difícil e 
indefensável. Mesmo com a 
determinação do ministro Moro 
de esconder os dados do COAF, 
o jornal Folha de São Paulo teve 
acesso a novos números que 
indicam que o já enrolado moto-
rista de Flavio Bolsonaro movi-
mentou mais de 7 milhões de 
reais nos últimos anos. 

O que assusta é o silêncio 
de grande parte da população 
que votou em Bolsonaro para 
combater a corrupção e que ape-
sar de todas essas contundentes 
denúncias continuam calados e 
escondidos. Esse comportamen-
to desnuda de vez as reais inten-
ções do golpe: desestruturar as 
instituições de controle social, 
retirada de direitos trabalhistas, 
destruição dos serviços públi-
cos, fim da aposentadoria e en-
trega das riquezas nacionais.  

A população precisa acor-
dar. O golpe não foi contra o PT 
ou o LULA, o Golpe foi contra 
os trabalhadores. A única famí-
lia beneficiada até agora é a 
Bolsonaro. 

Sindsep/MA apoia  
Quintal Planetário 

relevante nós montamos os teles-
cópios em alguma praça com a 
realização paralela do show te-
mático com composições de ar-
tistas internacionais, nacionais e 
maranhenses”, explicou o profes-
sor Sergio Brenha, que fez voz e 
violão (gaita e sax) acompanhado 
pelos músicos Jorge Henrique 
(voz e violão) e Ricardo Borges 
(percuterista). 

O Sindsep tem histórico de 
apoio às iniciativas que visam a 
melhoraria da sociedade, seja na 
educação, esportes ou cultura e a 
diretoria entende que atividades 
como essas precisam ser enalte-
cidas e estimuladas. “Nós enten-
demos que o sindicato precisa 
estar mais próximo da sociedade 
para juntos construirmos uma 
sociedade mais justa e igualitária 
para todos e é muito gratificante 
estarmos juntos nesse Projeto 
que leva educação e cultura às 
praças de nossa cidade” disse 
Raimundo Pereira, presidente do 
Sindsep/MA. 

BAR E CAFÉ 

CAMBALACHO 

Nota de falecimento 
 

O Sindsep/MA lamenta a partida prematura do companheiro 
João Ferreira, servidor aposentado da Funasa. O companheiro, fale-
ceu na sexta-feira passada, 18/01.  

A entidade externa os seus mais sinceros pesares aos familiares 
e amigos. 
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Sindsep/MA garante luta em prol 
dos direitos dos trabalhadores 
 

 

Toma 
cuidado! 
Por Dalai Lama 

 
Toma cuidado com os 

teus pensamentos porque eles 
tornar-se-ão Palavras. 

Toma cuidado com as 
tuas palavras porque elas 
tornar-se-ão Ações. 

Toma cuidado com as 
tuas ações porque elas tornar-
se-ão Hábitos. 

Toma cuidado com os 
teus hábitos porque eles 
formarão o teu Caráter. 

Toma cuidado com o 
teu caráter porque ele formará 
o teu Destino e o teu destino 
será a tua Vida… 

O Governo Federal vem 
demonstrando constantemente 
que existe uma agenda maléfica 
a ser imposta aos servidores pú-
blicos federais de forma covarde.  

Em declarações recentes, a 
equipe econômica de Bolsonaro 
afirmou o intuito de regulamen-
tar o direito de greve da catego-
ria e até mesmo da possibilidade 
de demissão por mau desempe-
nho. 

É notório que a regula-
mentação proposta pelo atual 
Governo vai penalizar severa-
mente os servidores, tentando 
assim, amedrontar a categoria, e 
diminuindo o seu poder de mobi-
lização. 

O Sindsep/MA está atento 
às manobras do Governo Bolso-
naro, e em conjunto com a Cond-
sef e a CUT, está fortalecendo a 
luta no cenário nacional, buscando 
assim, pressionar o governo a re-
pensar a pauta de ações que penali-
zam cruelmente o trabalhador. 

A entidade também acom-
panha com bastante atenção as 
ameaças do atual Governo em 
buscar o fim da estabilidade no 
serviço público federal. 

É importante ressaltar, que 
estabilidade no serviço público é 
uma substituição do FGTS dos 
trabalhadores regidos pela CLT. 
Servidor público não tem FGTS. 
A revogação da estabilidade, 
além de ser desleal, coloca o ser-
viço público no patamar raso de 
objeto de interesses.  
 “Vamos manter a vigilân-
cia com relação à todas as ações 
desse governo que não represen-
ta a classe trabalhadora. O Sind-
sep/MA jamais irá se acovardar 
diante de qualquer situação. Edi-
ficamos uma entidade forte e 
aguerrida, e assim iremos conti-
nuar, sempre na luta em prol do 
direito do trabalhador e de uma 
sociedade mais justa”, afirmou 
Raimundo Pereira, presidente do 
Sindsep/MA. 


