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Sexta-feira  

 
A consolidação do golpe 

jurídico parlamentar é reafirma-
da com a blindagem do STF às 
investigações das maracutaias 
ocorridas no gabinete do ex-
deputado estadual Flávio Bol-
sonaro. Essa manobra visa sim-
plesmente impedir que as inves-
tigações sejam aprofundadas 
porque fatalmente chegarão ao 
presidente Bolsonaro, pai do 
senador eleito Flavio Bolsona-
ro. 

O mundo jurídico ficou 
estarrecido com a decisão do 
ministro Fux de barrar as in-
vestigações sobre o motorista 
da família Bolsonaro. Mais 
uma vez a seletividade da 
justiça demonstra que nosso 
sistema jurídico está longe de 
ser imparcial.  

Aos adversários os ri-
gores da Lei e aos amigos os 
favores da Lei. “Eita” século 
XX que não acaba no Brasil. 

Servidores comemoram o Dia do Aposentado 

Ontem, 24, foi comemora-
do do Dia do Aposentado, e o 
Sindsep/MA através da Secreta-
ria de Aposentados e Pensionis-
tas, realizou uma grande ativi-
dade em alusão à data. 

Na oportunidade, Raimun-
do Pereira, presidente do Sin-
dsep/MA, fez uma análise de 
conjuntura da política e suas 
implicações para o universo do 
serviço público federal. 

Ainda durante a explana-
ção, Raimundo Pereira frisou a 
ofensiva do atual governo com 

relação ás entidades sindicais, 
às quais, irá tentar ao máximo 
inviabilizar, pois o Presidente 
seque uma agenda pauta pelo 
grande Capital. 

“É importante que esteja-
mos unidos neste momento 
complicado para a classe traba-
lhadora. O Sindsep/MA vai se 
manter firma na luta para garan-
tir os direitos que conquistamos 
com tanto sacrifício. Nunca nos 
acovardamos diante das dificul-
dades, e não será agora que isso 

vai acontecer”, declarou Rai-
mundo Pereira. 

Ao final do encontro fo-
ram sorteados os brindes e em 
seguida foi servido o coffee 
break. 
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Vem ai!  Bloco Os Indignados 
 

A Secretaria de 
Cultura, Esporte e La-
zer do Sindsep/MA in-
forma que o Bloco Os 
Indignados irá se apre-
sentar no próximo dia 
17 de fevereiro de 

Plano de Voo 
 
Boas famílias – até mesmo 

as melhores – ficam fora da rota 
90 por cento do tempo! O segredo 
é que elas têm um senso de desti-
nação. Conhecem a “trilha”. E 
estão sempre corrigindo o curso, 
de novo e de novo. 

É como o voo de um avi-
ão. Antes da decolagem, os pilo-
tos examinam o plano do vôo. 
Por isso, sabem exatamente aon-
de vão e iniciam os procedimen-
tos em conformidade com esse 
plano. 

Contudo, durante a via-
gem, o vento, a chuva, a turbu-
lência, o tráfego aéreo, erros hu-
manos e outros fatores interfe-
rem no plano, impulsionando 
ligeiramente a aeronave em dire-
ções diferentes, de modo que na 

maior parte do tempo o avião fica 
fora da rota do voo prescrita! 

Ao longo de toda a jornada 
ocorrem pequenos desvios em rela-
ção ao plano de voo. Condições 
climáticas adversas ou um tráfego 
aéreo especialmente pesado cau-
sam desvios maiores. Se não acon-
tecer nada muito grave , porém o 
avião chegará ao seu destino. 

Mas como isso é possível? 
Durante o vôo, os pilotos recebem 
constantes feedback. São comuni-
cações dos instrumentos sobre o 
meio ambiente, informações das 
torres de controle, de outras aero-
naves e as vezes até das estrelas. E, 
com base nesses feedback, fazem 
os ajustes necessários para, de tem-
pos em tempos retornar, ao plano 
de voo. 

A esperança não jaz nos 
desvios, mas na visão, no plano e 
na habilidade de corrigir o curso. 

O voo desse avião constitui 
a metáfora ideal para a vida fami-
liar. Não faz nenhuma diferença 
se a nossa família saiu da rota ou 
mesmo está enredada em proble-
mas. A esperança se encontra na 
visão , no plano e na coragem de 
continuar corrigindo o curso de 
novo e de novo”. 

O segredo é ter uma desti-
nação, um plano de vôo e uma 
bússola. 

 
*(Do livro, ” Os 7 hábitos das 
famílias muito eficazes”, de 
Stephen R. Covey, Editora: Best 
Seller). 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

2019, na sede da Aser-
ma, Turu, com as se-
guintes atrações: Ban-
da Os Indignados, Bi-
cicletinha do Samba e 
o Bloco Tradicional 
Os Vampiros. 


