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Terça-feira  

Até quando teremos que 

aceitar conviver em um país 

onde a ganância, o descaso e a 

cobiça são mais importantes 

do que a VIDA? Quando ire-

mos entender que o lucro de 

uma pequena minoria não po-

de suplantar o direito das pes-

soas viverem seguros em suas 

casas e em seus trabalhos. 

Como quantificar o va-

lor de uma vida para os famili-

ares desses trabalhadores que 

foram assassinados? Sim, o 

que aconteceu em Brumadinho 

não pode ser considerado sim-

plesmente como acidente. Foi 

crime. O desastre ocorreu por 

falta de manutenção e descaso.   

Centenas de trabalhado-

res estão mortos e suas famí-

lias desamparadas física, emo-

cional e financeiramente por 

conta da ganância de empresá-

rios inescrupulosos e da falta 

de fiscalização por parte do 

governo que acha que a prote-

ção ao meio ambiente é apenas 

mimimi da esquerda. 

 

CADEIA PARA OS RES-

PONSÁVEIS E JUSTIÇA 

PARA AS FAMÍLIAS DOS 

MORTOS E SOBREVIVEN-

TES DE MAIS ESSE CRIME 

AMBIENTAL 

 

Sindsep e Sintsprev realizam 
Encontro de Formação da CUT 

O Sindsep/MA e o Sintsprev/
MA realizam amanhã um Encon-
tro de Formação de entidades fili-
adas à CUT. 

O evento acontece na sede 
do Sindsep/MA, a partir das 14h, 
e vai contar com representantes 
das duas entidades. 

Na ocasião serão eleitos 
delegados para participarem da 
Conferência Estadual de Forma-
ção da CUT. 

 
4ª Conferência Nacional de 

Formação da CUT 
A Conferencia Estadual 

que será realizada em março, irá 

eleger delegados para o encontro 
nacional, que acontecerá de 27 a 
31 de maio de 2019, em Belo 
Horizonte/MG. 

A atividade terá como 
premissas os debates sobre: o 
futuro do mundo do trabalho, 
defesa dos direitos, democracia 
e socialismo. 

Ainda no encontro, serão 
apresentados em painéis o proje-
to político organizativo da Cen-
tral, além da realização de semi-
nários, oficinas pedagógicas num 
amplo processo de sistematização 
desenvolvido ao longo de todas 
essas etapas. 

 

Atenção 
 

Sindsep/MA e 
GEAP fecham 

acordo que 
possibilita a 

diminuição no 
valor do 

aumento do 
plano de saúde. 

 

Mais informações 
no Diário desta 

quarta-feira, 30 de 
janeiro. 
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Seu cavalo pode voar! 
 

Por autor desconhecido 
 

Um poderoso rei conde-
nou um humilde súdito à morte. 
O homem, prestes a ser executa-
do, propôs e teve a concordância 
do rei, permiti-lo ensinar o cava-
lo real a voar. Caso não conse-
guisse, no prazo de um ano, en-
tão sua sentença seria cumprida. 

Por que adiar o inevitável? 
Perguntou-lhe um amigo. Não é 
inevitável, ele respondeu: As 
chances são quatro a um a meu 
favor. Dentro de um ano: o rei 
pode perder o trono; eu posso 
fugir; o cavalo pode fugir e eu 
posso ensinar o cavalo a voar. 

Frequentemente nos vemos 
diante de obstáculos difíceis e apa-
rentemente impossíveis de trans-
por. Por mais que busquemos solu-
ções, elas parecem não existir. 

O primeiro impulso nos con-
vida a desistir, mas é preciso que 
jamais esqueçamos que para o nos-
so amado Deus todas as coisas são 
possíveis! 

Há alguns séculos costuma-
va-se dizer que, o homem jamais 
poderia voar. “Se Deus quisesse 
que o homem voasse, teria lhe da-
do asas.” 

Porém, hoje, em poucas ho-

 

ras o homem atravessa um ocea-
no e vai para outro continente! 
Assim como o súdito de nossa 
história, aprendamos a olhar a 
situação com otimismo. 

Para cada possibilidade 
adversa, muitas favoráveis pode-
rão ser encontradas, e, com mui-
ta fé e determinação, o que pare-
cia impossível poderá se tornar 
realidade. 

Não esmoreça nunca! 
Mesmo que tudo indique o con-
trário, creia: o seu cavalo pode 
voar! 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 
 

Pequenos gestos 
 

Por autor desconhecido 
 
A mais longa caminhada 

só é possível passo a passo. 
O mais belo livro do mun-

do foi escrito letra por letra. 
Os milênios se sucedem, 

segundo a segundo. 
As mais violentas cachoei-

ras se formam de pequenas fon-
tes. 

A imponência do pinheiro 
e a beleza ipê começaram ambas 
na simplicidade das sementes. 

Não fosse a gota e não ha-
veria chuvas. 

O mais singelo ninho se 
fez de pequenos gravetos e a 
mais bela construção não se teria 

efetuado senão a partir do primeiro 
tijolo. 

As imensas dunas se com-
põem de minúsculos grãos de 
areia. 

Como já refere o adágio po-
pular, nos menores frascos se guar-
dam as melhores fragrâncias. 

É quase incrível imaginar 
que apenas sete notas musicais te-
nham dado vida à “Ave Maria”, de 
Bach, e à “Aleluia”, de Haendel. 

O brilhantismo de Einstein e 
a ternura de Tereza de Calcutá ti-
veram que estagiar no período fetal 
e nem mesmo Jesus, expressão 
maior de Amor, dispensou a fragi-

lidade do berço. 
Assim também o mundo 

de paz, de harmonia e de amor 
com que tanto sonhamos só será 
construído a partir de pequenos 
gestos de compreensão, solidari-
edade, respeito, ternura, fraterni-
dade, benevolência, indulgência 
e perdão, dia a dia. 

Ninguém pode mudar o 
mundo, mas podemos mudar 
uma pequena parcela dele: esta 
parcela que chamamos de “Eu”. 

Não é fácil nem rápido. 
Mas vale a pena tentar! 
 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


