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Quinta-feira  

A família Bolsonaro 
está sendo bombar-
deada mais uma vez 
nos meios de comu-
nicação. Dessa vez 
a acusação é bem 
mais grave e a situ-
ação dos membros 
do clã Bolsonaro 
fica mais delicada 

ainda com a prisão de um 
dos líderes da Milícia de Rio 
das Pedras, Major da PM 
Ronald e a fuga do ex capi-
tão do BOPE ambos ligados 
umbilicalmente ao motorista 
Fabrício Queiroz e ao gabi-
nete de Flavio Bolsonaro na 
ALERJ. 

As atividades nada 
republicanas do clã Bolsona-
ro estão aparecendo agora 
que finalmente saíram do 
baixo clero e viraram vitri-
ne. A cada passo das investi-
gações aparece uma ponta 
do novelo. Primeiro a reten-
ção de parte dos salários dos 
funcionários do gabinete 
pelo motorista Queiroz, de-
pois o repasse desses recur-
sos para o próprio Flavio 
Bolsonaro e até para a espo-
sa do presidente Jair Bolso-
naro. Agora a policia desco-
bre que existe uma ligação 
muito próxima entre os mili-
cianos que mataram a verea-
dora Marielle e os membros 
da Família Bolsonaro. 

 

Sindsep/MA realiza atividade 
em alusão ao Dia do Aposentado 

O Sindsep/MA realiza hoje, 
24, uma atividade festiva em alu-
são ao Dia do Aposentado, na 
qual, irá homenagear as servido-
ras e servidores que ajudaram a 
colocar a entidade no patamar de 
um dos maiores e mais importan-
tes sindicatos do estado. 

O evento vai acontecer na 
sede da entidade, no Monte Cas-
telo, a partir das 14h, e vai contar 
com uma grande rodada de con-
versa com a Direção do sindica-
to, que irá apresentar um apanha-

do do que foi realizado nos últi-
mos anos, e a importância do for-
talecimento do movimento sindi-
cal, justamente em um período de 
incertezas para os trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil, onde o 
atual governo segue à risca uma 
agenda que agride e desrespeita 
os direitos trabalhistas. 

Ainda durante o evento o 
Sindsep/MA entregará brindes 
comemorativos à data, e em se-
guida será servido um coffee 
break aos presentes. 

 
Vem ai... 

Bloco Os Indignados 
 

A Secretaria de Cultu-
ra, Esporte e Lazer do Sin-
dsep/MA informa que o 
Bloco Os Indignados irá se 
apresentar no próximo dia 
17 de fevereiro de 2019, na 
sede da Aserma, Turu, com 
as seguintes atrações: Ban-
da Os Indignados, Bicicle-
tinha do Samba e o Bloco 
Tradicional Os Vampiros. 

Imagem de arquivo: Encontro dos Aposentados - Junho / 2018 
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O tesouro do mendigo 

 

 
Era uma vez um andari-

lho muito sábio que vagava de 
vila em vila pedindo esmolas e 
compartilhando os seus conhe-
cimentos nas praças e nos mer-
cados. 

Ele estava em uma praça 
em Akbar quando um homem 
chegou perto dele e disse: 
– “Ontem, uma mago muito 
poderoso me disse que aqui 
nesta praça eu encontraria um 
mendigo, que apesar de sua mi-
serável aparência me daria um 
tesouro de valor inestimável e 
que isto mudaria completamen-
te a minha vida. Quando vi vo-
cê percebi de imediato que era 
o homem que eu procurava. Por 
favor, me dê o seu tesouro”. 

O mendigo olhou para ele 
sem falar nada, enfiou a mão em 
um alforje de couro bem desgas-
tado e em seguida estendeu a 
mão para o homem, dizendo: 
– “Deve ser isto então!” Entre-
gando-lhe um diamante enorme. 

O outro levou um grande 
susto e exclamou: 
– “Mas! Esta pedra deve ter um 
valor enorme!” 
– “É mesmo? Pode ser. Eu a en-
contrei no bosque.” Disse o men-
digo. 
– “Muito bem, quanto devo dar 
por ela? 
– “Nada! Para mim ela não serve. 
Não preciso dela. Se ela lhe serve, 
leve-a. Não foi isto que o mago lhe 
disse?”. Perguntou o mendigo. 

– “Sim, foi isto que ele me dis-
se. Obrigado”. Muito confuso, 
o homem guardou a pedra e foi 
embora. 

Meia hora mais tarde ele 
voltou. Procura o mendigo na 
praça e encontrando-o diz: 
– “Tome sua pedra e me dê o 
tesouro”. 
– “Não tenho nada para lhe 
dar”, disse o mendigo. 
– “Tem sim! Quero que me en-
sine como pôde abrir mão dela 
sem que isso o incomodasse”. 

O homem então passou 
anos ao lado do mendigo até 
que aprendeu o que era o desa-
pego.  

 
Por autor desconhecido 

Reforma de Bolsonaro 
não prevê cobrança de 

sonegadores nem 
combate a fraudes 

 

Escrito por: Rosely Rocha  

Até agora, os economistas 
neoliberais e a equipe econômica 
do governo não apresentaram 
sequer uma proposta que inclua a 
cobrança dos mais de R$ 450 bi-
lhões dos devedores do INSS e 
um fim às fraudes. 

As propostas da equipe 
econômica do governo de extre-
ma direita de Jair Bolsonaro 

(PSL/RJ) para a reforma da Pre-
vidência ainda não são claras. A 
única coisa que já dá para perce-
ber pelo que foi vazado para a 
imprensa é que todas prejudicam 
trabalhadores e trabalhadoras e 
beneficiam o grande capital. 

Há estudos para aumentar 
a idade mínima de aposentadoria 
para homens e mulheres, imple-

mentar o perverso modelo chile-
no de capitalização da previdên-
cia, e diminuir os valores dos be-
nefícios a aposentados e pensio-
nistas, além de mudanças de re-
gras para aposentadoria de servi-
dores públicos e militares. 
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