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Segunda-feira  

Servidores organizam calendário e categoria é 
convocada para greve geral 

Trabalhadores e trabalha-
doras de diversas categorias 
aprovaram, por unanimidade, 
uma greve geral no dia 14 de ju-
nho contra a reforma da Previ-
dência e para frear retrocessos na 
política de austeridade do gover-
no Bolsonaro.  

Com a presença de mais de 
200 mil pessoas, um ato histórico 
que marcou o 1o de maio, Dia do 
Trabalhador, reuniu pela primeira 
vez todas as centrais sindicais. 
Em São Paulo a atividade aconte-
ceu no Vale do Anhangabaú. Por 
todo o Brasil, em capitais e no 
interior, atos marcaram a mobili-
zação e organização dos trabalha-
dores em torno da defesa de seus 
direitos. Confira como foi o 1o 
de Maio pelo País. 

A Condsef/Fenadsef e suas 
entidades filiadas já estão se or-
ganizando em torno de um calen-
dário que deve ser divulgado em 
breve. Uma plenária deve ser 
agendada para referendar as datas 
de mobilização com assembleias 
pelo Brasil. O objetivo é engros-

sar a greve geral com a participa-
ção da maioria dos servidores 
federais brasileiros que tem sido 
alvo constante de ataques e de 
uma política de austeridade, so-
mada a um descaso com o setor 
público mostrado por esse gover-
no e que pode gerar, nos próxi-
mos anos, um colapso no atendi-
mento público no Brasil. 

A situação dos servidores 
não tem sido fácil em um cenário 
que mistura crises administrati-
vas, cortes bilionários em minis-
térios estratégicos ao desenvolvi-
mento do Brasil, ausência de ver-
ba para civis no orçamento. Além 
da Emenda Constitucional (EC) 
95/16, publicada ainda com Mi-
chel Temer na Presidência, que 
congela investimentos públicos 
por vinte anos, o governo Bolso-
naro já anunciou que pretende 
inclusive rever o direito Constitu-
cional dos servidores a revisões 
anuais de salário e chegou a men-
cionar que a categoria teria 1% 
de reajuste pelos próximos dez 
anos.  

O cenário desfavorável à 
categoria inclui ainda ameaça 
a servidores públicos, como 
aconteceu em recente denún-
cia feita por servidores da 
Area Ambiental, expedientes 
administrativos para impedir 
até mesmo a compra de mate-
riais, bens e serviços, entre 
outros obstáculos. 

 A Condsef/Fenadsef ain-
da aponta as incoerências no 
discurso de austeridade quando 
verifica a postura adotada para 
outras categorias. No orçamento 
desse ano o governo vetou rea-
juste para servidores civis assu-
mindo que militares estão asse-
gurados. Vale lembrar que a 
própria reforma da Previdência 
proposta pelo governo para mi-
litares foi acompanhada de uma 
reestruturação na carreira que 
prevê percentuais de reajuste 
acima da inflação. Não se pode 
esquecer os 16% de reajuste au-
torizados a ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 

Fonte: Condsef 

O Sindicato quer continuar a ajudá-lo. 
Não fique só, mantenha-se sócio. 

 

Pague sua contribuição sindical mensal no pró-
prio sindicato, através de transferência ou de-

pósito bancário para as contas do Sindsep/MA:  
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Revolução da Alma 
 

Por Aristóteles 
 

 

Ninguém é dono da sua 
felicidade, por isso não entregue 
sua alegria, sua paz, sua vida nas 
mãos de ninguém, absolutamente 
ninguém. 

Somos livres, não pertence-
mos a ninguém e não podemos 
querer ser donos dos desejos, da 
vontade ou dos sonhos de quem 
quer que seja. 

A razão da sua vida é você 
mesmo. 

A tua paz interior é a tua 
meta de vida, quando sentires um 
vazio na alma, quando acreditares 
que ainda está faltando algo, mes-
mo tendo tudo, remete teu pensa-
mento para os teus desejos mais 
íntimos e busque a divindade que 
existe em você. 

Pare de colocar sua felicida-
de cada dia mais distante de você. 

Não coloque objetivo longe 
demais de suas mãos, abrace os 
que estão ao seu alcance hoje. 

Se andas desesperado por 
problemas financeiros, amoro-
sos, ou de relacionamentos fa-
miliares, busca em teu interior a 
resposta para acalmar-te, você é 
reflexo do que pensas diaria-
mente. 

Pare de pensar mal de você 
mesmo (a), e seja seu melhor ami-
go (a) sempre. 

Sorrir significa aprovar, acei-
tar, felicitar. Então abra um sorriso 
para aprovar o mundo que te quer 
oferecer o melhor. 

Com um sorriso no rosto as 
pessoas terão as melhores impres-
sões de você, e você estará afir-
mando para você mesmo, que está 
“pronto” para ser feliz. 

Trabalhe, trabalhe muito a 
seu favor. 

Pare de esperar a felicida-
de sem esforços. 

Pare de exigir das pessoas 
aquilo que nem você conquistou 
ainda. 

Critique menos, trabalhe 
mais. 

E, não se esqueça nunca 
de agradecer. 

Agradeça tudo que está em 
sua vida nesse momento, inclusi-
ve a dor. 

Nossa compreensão do 
universo, ainda é muito pequena 
para julgar o que quer que seja 
na nossa vida. 

A grandeza não consiste 
em receber honras, mas em me-
recê-las.” 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 
 

O Homem honroso 
 

* (Confúcio, in ‘A Sabedoria de Confúcio’ ) 
 

O homem honroso dá 
atenção especial a nove coisas. 
Dedica-se a ver bem o que olha, 
a ouvir bem o que escuta; cuida 
para ter uma aparência afável, 
para ter uma atitude deferente, 
para ser sincero nas suas pala-
vras, para ser diligente nas suas 
ações; no meio das suas dúvi-

das, tem o cuidado de interrogar; 
quando está descontente, pensa 
nas consequências desastrosas da 
cólera; frente a um bem a obter, 
lembra-se da justiça. 

(…) Buscar o bem, como 
se temêssemos não conseguir al-
cançá-lo; evitar o mal, como se 
tivéssemos enfiado a mão na 

água fervente; é um princípio 
que eu vi ser posto em prática e 
que aprendi. Viver isolado na 
busca do seu ideal, praticar a 
justiça, a fim de realizar a sua 
Via, é um princípio que apren-
di, mas ainda não vi ninguém 
segui-lo. 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 


