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Terça-feira  

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:  

 

Sindsep/MA participa de Greve Geral da Educação 
 

O Sindsep/MA, ao lado dos 
servidores, alunos do IFMA, UFMA, 
UEMA e das escolas estaduais, irão 
realizar amanhã, 15, um grande ato 
em Defesa da Educação Pública. 

A concentração do evento 
será a partir das 15h, em frente ao 
IFMA Monte Castelo, e de lá todos 
irão sair em caminhada até a Praça 
Deodoro. 

A mobilização faz parte das 
atividades da Greve da Educação, 
que é uma resposta aos ataques ao 
anúncio de contingenciamento de 
30% dos recursos destinados para 
as universidades federais e aos Ifes, 
que foi anunciado no final de abril.    

O que chama atenção na de-
cisão do Governo, é que o decreto 
foi editado após reações críticas 

aos cortes de verbas de três univer-
sidades que tinham sido palco de 
manifestações públicas: a Univer-
sidade de Brasília (UNB), a Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF) e a Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). 

Segundo Raimundo Pereira, 

presidente do Sindsep/MA, a Gre-
ve da Educação servirá como 
“esquenta" para a greve geral mar-
cada para o dia 14 de junho, que 
tem como foco demonstrar toda a 
insatisfação da sociedade contra a 
Reforma da Previdência, que pena-
liza  a classe trabalhadora.  

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-
feiras, no horário de 9:30 às 12h. 

Nas terças o atendimento será feito por Maíra 
Passos; na quarta por Paulo Linhares; e na quinta 
por Arnaldo Vieira. 
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Carta aberta à juventude e aos estudantes do 
Brasil 

 

Por Vagner Freitas (presidente Nacional da CUT) 
 

A CUT manifesta seu inte-
gral apoio às lutas da juventude e 
dos estudantes porque está con-
vencida de que um país que não 
valoriza a educação e a juventu-
de não tem futuro. 

Podem contar com a CUT 
Nacional, as CUTs Estaduais, 
Confederações, Federações e 
Sindicatos filiados. Estamos de 
portas abertas para ajudá-los nes-
ta luta importantíssima para o 
desenvolvimento do Brasil, com 
justiça e inclusão social de todos 
os brasileiros e brasileiras. 

Um governo que corta R$ 
7,4 bilhões na educação e libera 
12,3 bilhões para os deputados, 
em troca de votos a favor da re-
forma da Previdência comete 
dois crimes simultâneos: conde-
na o futuro da juventude e do 
país; e retira de todos, jovens e 
idosos, o direito a uma aposenta-
doria digna em futuro incerto. 

A insensatez e a ignorância 
de governantes não vão destruir a 
esperança de milhões de jovens e 
suas famílias porque nossa juven-
tude tem garra, espírito de luta e 
sabedoria. E tem a seu lado a CUT, 
a maior central sindical do país. 

As escolas e universidades 
são espaços onde deve florescer a 
liberdade, a exploração de possibi-
lidades, a ciência e a inventividade. 

A energia manifestada pela 
nossa juventude nos enche de espe-
rança e nos convoca a todos e to-
das a nos mobilizarmos juntos por 
esta causa. 

Estaremos ao lado de seus 
pais, convocando-os a se juntarem 
a seus filhos nesta luta justa, apoi-
ando também a greve nacional da 
educação, que será realizada dia 15 
de maio. 

Está greve faz parte da luta 
contra a reforma da Previdência, por 
ensino público de qualidade, contra 

os cortes do orçamento da educa-
ção, contra a destruição pesquisa e 
de todas as políticas públicas que 
asseguram o acesso à educação 
para a juventude brasileira. 

Por isso, a CUT está con-
vocando um Dia Nacional de 
Luta de todas as categorias em 
apoio a greve da educação, um 
esquenta para a greve geral mar-
cada para o dia 14 de junho em 
defesa da aposentadoria e dos 
direitos dos trabalhadores. 

A reforma da Previdência 
precisa ser derrotada para impedir-
mos que este governo irresponsá-
vel encha os cofres dos banqueiros 
e destrua as esperanças da juven-
tude e a dignidade dos idosos. 

A greve nacional da educa-
ção e a geral são em defesa do 
presente e do futuro do Brasil e do 
povo brasileiro. Por isso, estare-
mos juntos nas duas mobilizações. 

Fonte: www.cut.org.br 

 
Ouça o sábio 

 

Autor desconhecido 
 

Era uma vez um rei que, 
há muito tempo, governava um 
país. Um dia, ele saiu em via-
gem para algumas áreas bem 
distantes. Quando retornou ao 
palácio, reclamou que seus pés 
estavam terrivelmente dolori-
dos, porque era a primeira vez 
que fazia uma viagem tão longa 
e que havia muitos pedregulhos 
pela áspera estrada. 

Ele ordenou a seus servos 
que cobrissem toda a estrada, por 
todo o país com couro. 

Definitivamente, essa obra 
necessitaria de milhares de vacas 
esfoladas e custaria uma quantia 
enorme de dinheiro. 

Então, um dos mais sábios 
entre os criados ousou falar ao 
rei: 

— Por que o rei tem que 

gastar essa quantia desnecessá-
ria de dinheiro? Por que, sim-
plesmente, não manda cortar 
um pequeno pedaço de couro 
para cobrir seus pés? 

Há uma valiosa lição de 
vida dentro dessa história: 

Para fazer deste mundo 
um lugar feliz para se viver, é 
melhor você mudar a si próprio 
e não o mundo! 

http://www.cut.org.br

