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Segunda-feira  

 

Sindsep e lideranças estudantis do IFMA 
analisam Greve Geral da Educação 

O Sindsep/MA e as lide-
ranças estudantis do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão 
(IFMA), reuniram-se na última 
sexta-feira, 17, para fazerem 
um balanço da Greve Geral da 
Educação, que aconteceu no dia 
15 de maio. 

Durante o encontro, era 
notório nas intervenções dos 
presentes, o sentimento de vitó-
ria com relação ao ato, que le-
vou cerca de 10 mil pessoas às 
ruas de São Luís. 

A Greve da Educação mo-
bilizou professores, estudantes 
e a sociedade civil organizada, 

que em um ato unificado, de-
fenderam diversas bandeiras de 
luta, principalmente, a que tra-
tava do descontentamento da 
sociedade com relação à retira-
da de recursos da educação, e 
também a da Reforma da Previ-
dência, que penaliza de morte o 
trabalhador que está na chama-
da “ponta” da escala. 

Devido ao sucesso das 
mobilizações de 15 de maio, 
que contou com milhares de 
pessoas nas ruas de todo o Bra-
sil, a União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), decidiu marcar 
novos protestos para o próximo 
dia 30.  

A reunião da última sexta, 
entre Sindsep/MA e lideranças 
estudantis do IFMA, também ser-
viu para iniciar os preparativos 
para essa atividade, que promete 
levar milhares de pessoas às ruas 
da Ilha Rebelde, assim como em 
todo o Maranhão. 

“O saldo da Greve da Educa-
ção foi extremamente positivo, e 
isso foi ratificado através da pre-
sença de milhares de pessoas pelas 
ruas de São Luís. E as manifesta-
ções aconteceram em todo o Mara-
nhão, demonstrando assim, a força 
dos estudantes e dos trabalhado-
res”, declarou Raimundo Pereira, 
presidente do Sindsep/MA. 

Atos pelo Maranhão 
 

O Sindsep/MA esteve pre-
sente nas atividades realizadas 
em várias cidades do estado. 
Foram mobilizações que leva-

ram um grande número de pesso-
as às ruas para defender uma 
educação pública e de qualidade. 

O sindicato continua defen-
dendo que o desenvolvimento 
social e tecnológico de uma soci-
edade tem como pilar a educação 
pública de excelência, por isso, a 
luta contra os cortes no orçamen-
to da educação é tão significativa 
para a entidade. 

O foco agora é manter a 
unidade e organizar as mobiliza-
ções para o próximo dia 30 de 
maio. 
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Os quatro tipos de amigos 
 

Autor desconhecido 
 

Esteja ciente destes qua-
tro amigos de bom coração: o 
ajudante, o amigo que resiste a 
tempos bons e ruins, o mentor, 
e o amigo compassivo. 

O ajudante pode ser iden-
tificado por quatro coisas: por 
protegê-lo quando você está 
vulnerável, e também em sua 
saúde, ser um refúgio para 
quando você está com medo, e 
em várias tarefas fornecendo o 

dobro do que é solicitado. 
O amigo durador pode ser 

identificado por quatro coisas: 
por contar-lhe segredos, guardar 
seus próprios segredos, não te 
abandonar no infortúnio, e até 
mesmo morrer por você. 

O mentor pode ser identifi-
cado por quatro coisas: por res-
tringe-lo de delitos, guiá-lo para 
as boas ações, dizer o que você 
deve saber, e mostrar-lhe o cami-

nho para o paraíso. 
O amigo compassivo po-

de ser identificado por quatro 
coisas: por não se alegrar em 
sua desgraça, deliciar-se com a 
sua boa fortuna, impedir que 
outras pessoas falem mal de 
você, e encorajar outras pesso-
as que elogiam suas boas quali-
dades. 

Fonte: parabolasefabu-
las.blogspot.com 

Jurídico 

Mudança nos plantões 

de advogados 
 

A Secretaria de Assuntos Jurídicos e Instituci-

onais informa aos seus filiados que os plantões jurí-

dicos foram alterados. 

Os plantões serão nas terças, quartas e quintas-


