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Terça-feira  

 

Sindsep/MA 
realiza mais 
uma versão 

do Os 
Indignados 

O Brasil vive um mo-
mento político complicado pa-
ra a classe trabalhadora, tendo 
em vista, a ofensiva que está 
sendo arquiteta na política ir-
responsável de retirada dos di-
reitos conquistados após anos 
de luta dos movimentos soci-
ais. 

É necessário que a socie-
dade em geral observe com 
indignação esse momento atu-
al, que se avizinha ainda mais 
sombrio, com uma proposta de 
Reforma da Previdência que 
penaliza ainda mais os traba-
lhadores. 

O Sindsep/MA pela sua 
história combativa não poderia 
ficar distante do fronte de ba-
talha. Dessa forma, a entidade 

busca novamente a irreverência 
do carnaval, para assim, de-
monstrar a sua insatisfação 
com o Governo Federal. 

Assim, com todo esse 
sentimento de repúdio às polí-
ticas empregadas pelo atual 
governo, que a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer do 
Sindsep/MA realiza mais uma 
edição do Bloco Os Indigna-
dos. 

O evento vai acontecer 

no próximo dia 17 de fevereiro 
de 2019, na sede da Aserma, 
Turu, com as seguintes atra-
ções: Banda Os Trapaceiros, 
Bicicletinha do Samba e o 
Bloco Tradicional Os Vampi-
ros. 

É importante a participa-
ção de toda a categoria nesse 
momento em que o lado lúdico 
está cada vez mais próximo de 
uma realidade que traz sinais 
trágicos em seu enredo.  

Mesa de negociação do ACT da 
Ebserh será instalada dia 19 
 
No próximo dia 19 será 

instalada a mesa de negociação 
do próximo Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) dos empregados 
da Ebserh. Será o 6º acordo que a 
categoria irá firmar com a empre-
sa. A Condsef/Fenadsef, a frente 

das negociações representando a 
categoria desde o primeiro ACT, 
enviou nessa sexta-feira convoca-
tória aos representantes eleitos 
pelos empregados da Ebserh para 
participar do processo de negoci-
ação com a empresa. 

 

Aditivo prorroga  
atual ACT  

 

A entidade esteve reuni-
da com representantes da em-
presa para tratar desse calen-
dário de início dos processos 
de negociação. Além da insta-
lação da mesa confirmada 
para o dia 19, outra reunião 
no dia 27 já está agendada. 
Um aditivo para prorrogar o 
atual ACT também deve ser 
assinado para garantir que os 
empregados mantenham seus 
direitos durante o processo 
em que negociam o ACT. 

Fonte: Condsef 
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O Sindsep/MA, através da Secretaria de Assun-
tos Jurídicos e Institucionais, convoca os servidores 
abaixo citados, para comparecerem à sede da entidade 
munidos de comprovante de residência atualizado.  
 

Alan Roberto Menezes de Brito 

Anselmo Neto Gonçalves Marques 
Antonio Carlos Santos 

Antonio Dias Gonçalves 

Antonio Oreste de Abreu Garces 
Antonio Pestana de Oliveira 

Aracati Simas Abreu 

Jose Gutemberg Lima Nascimento 
Jose Ribamar Reis 

Ludimar Barbosa e Silva 
Luis Carlos Ferreira Lima 

Luis Gonzaga Rocha 
Raimundo Nonato Mendes 

Raimundo Sousa Cavalcante 
Valdeci Estevão Ribeiro 

 O toque de ouro 
 
Conta-se que havia um rei 

muito rico chamado Midas. 
Embora possuísse muitas 

riquezas, ainda assim não estava 
satisfeito. 

Mantinha seu tesouro guar-
dado em enormes cofres nos subter-
râneos do palácio, e passava muitas 
horas por dia contando e recontando 
seus preciosos bens. 

Tinha também o rei Midas 
uma filha, seu nome era áurea, a 
quem ele muito amava e desejava 
ardentemente transformar na mais 
rica princesa do mundo. 

A pequenina, porém, não se 
importava com a riqueza do pai. 

Ela gostava, em verdade, de 
seu jardim, das flores e do sol. 

Passava a maior parte de seu 
tempo sozinha, pois seu pai estava 
sempre ocupado, buscando novas 
maneiras de conseguir mais e mais 
ouro, nunca tendo tempo para brin-
car ou passear com ela. 

Um dia, quando o rei Midas 
encontrava-se sozinho trancado em 
uma das ricas salas onde costumava 
admirar suas valiosas jóias, notou a 
presença de um estranho que lhe 
sorria. 

Surpreso, o rei Midas pôs-se 
a conversar com o estranho, a fim 
de descobrir como ele havia conse-
guido ali entrar. 

A conversa, porém, tomou ou-
tro rumo e o rei Midas confessou ao 
estranho que seu maior desejo era ser 
capaz de transformar em ouro tudo 
que tocasse. 

O estranho disse-lhe, então, que 
a partir da manhã seguinte seu desejo 
seria atendido, passando ele a ter o 
toque do ouro. 

Como o estranho desapareceu 
sem deixar qualquer vestígio, o rei 
pensou ter sido tomado por alguma 
alucinação e imaginou como seria 
maravilhoso se seu sonho tornasse-se 
realidade. 

Na manhã seguinte, quando os 
primeiros raios de sol invadiram seus 
aposentos, o rei esticou sua mão e 
tocou a coberta da cama que subita-
mente transformou-se em ouro puro. 

Maravilhado com aquele prodí-
gio, ele saltou da cama e correu pelo 
quarto, tocando em tudo o que ali ha-
via. 

O manto real, os chinelos, os 
móveis, tudo virou ouro. 

Maravilhado o rei decidiu fazer 
uma surpresa para a filha e foi até o 
jardim e tocou todas as flores, trans-
formando-as em ouro, certo de que 
isso alegraria também a pequenina 
áurea. 

Quando voltou ao quarto perce-
beu, um tanto contrariado, que não 
mais conseguia alimentar-se, nem 

matar sua sede, pois tudo que suas 
mãos tocavam transformava-se 
imediatamente em ouro. 

Nesse momento, áurea en-
trou no quarto do pai aos prantos, 
com uma das suas rosas na mão, 
dizendo-lhe que todas as suas flo-
res encontravam-se naquele estado: 
sem vida,duras e feias, que não 
mais se podia sentir-lhes o perfu-
me, nem mesmo a maciez das péta-
las. 

Ao notar a preocupação que 
tomou o semblante do pai, ela 
aproximou-se lentamente e o en-
volveu em um carinhoso abraço. 

No mesmo instante, o rei 
Midas soltou um grito de pavor. 

Ao tocá-lo o lindo rostinho 
da filha transformou-se em ouro 
brilhante, os olhos não mais viam, 
tampouco os lábios conseguiam 
beijá-lo. 

Ela havia deixado de ser 
uma adorável e carinhosa menina 
para transformar-se em uma estatu-
eta de ouro. 

Desesperado, o poderoso rei, 
ciente de sua desdita, jogou-se ao 
chão percebendo que havia perdido 
o único bem que lhe era realmente 
importante. 

 
(Mitologia Grega) 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


