
Ano XVII  Nº 3752 
16 de Maio de 2019 

Quinta-feira  

 

Sindsep/MA participa de ato da Greve Geral da 
Educação na UFMA 

Ontem, 15, professores, 
técnicos-administrativos, estu-
dantes da UFMA, sindicalistas e 
membros da sociedade civil orga-
nizada, realizaram um grande ato 
em frente à “federal”, marcando 
assim, o início das atividades da 
Greve Geral da Educação no Ma-
ranhão. 

Desde as primeiras horas a 
movimentação já era grande em 
frente ao portão de acesso à 
UFMA, onde foi realizado o tra-
balho de mobilização e conscien-
tização para que todos aderissem 
ao ato. 

A resposta das pessoas foi 

positiva, e muitas pararam e se 
juntaram ao movimento, mesmo 
que por um tempo razoável.  

De tempos em tempos a 
Avenida dos Portugueses era 
ocupada, e sem demora, libera-
da para que o trânsito pudesse 
fluir, e assim, a mobilização 
causasse o menor transtorno 
possível. 

O Sindsep/MA participou 
ativamente do ato, levando à so-
ciedade a mensagem do enfrenta-
mento contra as mazelas desse 
desgoverno. “Precisamos manter 
a mobilização contra esse gover-
no dos absurdos. Uma gestão que 

está afundando o Brasil em uma 
crise sem precedentes. O desgo-
verno Bolsonaro serve aos objeti-
vos do capitalismo, e para isso, 
irá focar na agenda das privatiza-
ções. O que eles querem é priva-
tizar a previdência, a educação e 
a saúde pública”, comentou Rai-
mundo Pereira, presidente do 
Sindsep/MA. 

À tarde, as atividades acon-
teceram no IFMA/Monte Castelo 
e na Praça Deodoro.  

O Diário do Sindsep/MA, 
de amanhã, 17, trará mais infor-
mações sobre as atividades reali-
zadas no período da tarde. 

Fica cada vez mais claro 
que houve um grande acordo 
nacional com o supremo com 
tudo para que a direita tomasse 
o Brasil de assalto e o entregas-
se às multinacionais e aos ope-
radores do mercado financeiro. 
Um juizeco de primeira instân-
cia prende o candidato que lide-
ra todas as pesquisas e entrega a 
eleição para o capitão trapa-
lhão, em troca é indicado para o 

Pagando a fatura 

ministério da Justiça do 
novo governo, abrindo 
assim o caminho para o 
recebimento da indica-
ção ao Supremo Tribu-
nal federal, – segundo 
ele mesmo – um prêmio 
da mega sena acumula-
da.  

A velha política 
agindo de forma crimi-
nosa e assustadora para destruir todas as conquistas dos trabalhadores.  
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Domador de animais 
Autor desconhecido 

 

Conta-se que na Índia, 
existia um velho sábio muito 
solitário, já com as rugas do 
tempo, que se queixava do 
muito que tinha para fazer. 

Perguntaram-lhe como 
era possível que em sua soli-
dão, tivesse tanto trabalho? 
– Tenho que domar dois fal-
cões, treinar duas águias, man-
ter quietos dois coelhos, vigiar 
uma serpente, carregar um bur-
ro e dominar um leão!  – Disse 
ele. 

Não vendo nenhum ani-
mal perto do local onde vivia. 
Perguntaram: 
– Onde eles estão? 

Ele explicou: 

– Estes animais, todos os Ho-
mens têm! 

Os dois falcões lançam-se 
sobre tudo o que aparece, seja 
bom ou mau. Tenho que domá-
los para que se fixem sobre uma 
boa presa. São os meus OLHOS! 

As duas águias, ferem e 
destroçam com as suas garras. 
Tenho que treiná-las para que 
sejam úteis sem ferir. São as mi-
nhas MÃOS! 

Os dois coelhos querem ir 
aonde lhes agradem. Fugindo dos 
demais e esquivando-se das difi-
culdades. Tenho que ensinar-lhes 
a ficarem quietos, mesmo que 
seja penoso, problemático e desa-
gradável. São os meus PÉS! 

O mais difícil é vigiar a 
serpente. Apesar de estar presa 
numa jaula de 32 barras, mal se 
abre a jaula, está sempre pronta 
para morder e envenenar os que 
a rodeiam. Se não a vigio de 
perto, causa danos. É a minha 
LÍNGUA! 

O burro é muito obstina-
do, não quer cumprir com suas 
obrigações. Alega estar cansa-
do e recusa-se a transportar a 
carga de cada dia. É o meu 
CORPO! 

Finalmente, preciso do-
minar o leão. Ele quer sempre 
ser o Rei, o mais importante. É 
vaidoso e orgulhoso. É o meu 
CORAÇÃO! 

Fonte: parabolasefabulas.blogspot.com 

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:  

 


