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Sexta-feira  

Sindsep/MA ganha ação que garante 28,28% aos 
servidores do IFMA 

 
 Apesar das adversidades de 

um momento político adverso aos 
trabalhadores, o Sindsep/MA obteve 
mais uma vitória para a categoria, 
após decisão judicial que deferiu à 
favor da entidade no processo Nº 
199737000065188, referente ao 
28,86% dos servidores do IFMA. 

Neste processo foram 
contemplados 18 servidores 
com créditos já disponíveis e 3 

com precatório a ser pago em 
2020. 

Toda essa mobilização 
demonstra que o Sindicato está 
vigilante com relação aos pro-
cessos, apesar de manter-se re-
fém da morosidade da Justiça 
Federal. 

Essas ações ratificam a 
luta da entidade em buscar as 
garantias necessárias para que 

os direitos dos servidores sejam 
respeitados. 

Uma entidade forte começa 
pelo fortalecimento da sua base. 

Sem os seus associados o 
sindicato perde forças no em-
bate do dia a dia, por isso, é 
importante que todos os servi-
dores públicos federais estejam 
irmanados na busca por melho-
rias para toda a categoria. 

 

Aposentados e pensionistas assistem palestra  
sobre Feminicídio 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Aposentados e Pen-
sionistas, realiza hoje, 30, a Reu-
nião Mensal de Aposentados e 
Pensionistas, que vai acontecer 
em sua sede, no Monte Castelo, a 
partir das 14:30h. 

O encontro terá em sua 
programação uma palestra sobre 

Feminicídio, e será ministrada 
pela advogada Viviane Paner. 

O evento acontece sempre 
na última sexta-feira de cada 
mês, e já faz parte do calendário 
de atividades do sindicato. 

Durante o tempo de realiza-
ção do Encontro Mensal de Apo-
sentados e Pensionistas, muitas 

atividades foram propostas e de-
senvolvidas, sempre focadas em 
temas voltados para a terceira 
idade. 

A aprovação da categoria é 
a melhor possível, pois os even-
tos sempre são bastante concorri-
dos com a presença maciça dos 
associados. 

 

Homenagem 
ao Dia dos Pais 

 

O Sindsep/MA através 
da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, realiza amanhã, 
sábado, 31, uma grande home-
nagem ao Dia dos Pais, com o 
temário “Pai: um grande in-
vestidor. Herói e meu melhor 
amigo”, na sede da Aserma, 
Turu. 

O evento vai acontecer a 
partir das 10h, com horário 
estimado de encerramento pa-
ra às 16h. 

Na programação da ativi-
dade terá um Culto Ecumêni-
co, Concurso de Dança, Feijo-

ada e música ao vivo.  
O Sindicato conta com a 

presença de todos os pais para 
essa grande confraternização.  
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O único culpado 
conto de sabedoria chinês 

 

(conto chines) 
 
O sábio rei Weng pediu 

para visitar a prisão de seu pa-
lácio. E começou a escutar as 
queixas dos presos. 
– Sou inocente – dizia um acu-
sado de homicídio. – Vim para 
cá porque quis assustar minha 
mulher, e sem querer a matei. 
– Me acusaram de suborno – 
dizia outro. – Mas tudo que fiz 
foi aceitar um presente que me 
ofereciam. 

Todos os presos clamaram 

 

inocência ao rei Weng. Até que 
um deles, um rapaz de pouco 
mais de vinte anos, disse: 
– Sou culpado. Feri meu irmão 
numa briga e mereço o castigo. 
Este lugar me faz refletir sobre 
o mal que causei. 
– Expulsem este criminoso da 
prisão imediatamente! – gritou 
o rei Weng. – Com tantos ino-
centes aqui, ele terminará por 
corrompe-los! 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 

Que tamanho 
tem meu 
mundo? 

 

Por Augusto Cury 
 
Um dia uma criança che-

gou diante de um pensador e 
perguntou-lhe: “Que tamanho 
tem o universo?”. Acariciando 
a cabeça da criança, ele olhou 
para o infinito e respondeu: “O 
universo tem o tamanho do seu 
mundo”. Perturbada, ela nova-
mente indagou: “Que tamanho 
tem meu mundo?”. O pensador 
respondeu: “Tem o tamanho 
dos seus sonhos”. 

Se seus sonhos são pe-
quenos, sua visão será pequena, 
suas metas serão limitadas, seus 
alvos serão diminutos, sua es-
trada será estreita, sua capacida-
de de suportar as tormentas será 
frágil. Os sonhos regam a exis-
tência com sentido. 

Se seus sonhos são frá-
geis, sua comida não terá sabor, 
suas primaveras não terão flo-
res, suas manhãs não terão or-
valho, sua emoção não terá ro-
mances. 

A presença dos sonhos 
transforma os miseráveis em 
reis, faz dos idosos, jovens, e a 
ausência deles transforma mili-
onários em mendigos faz dos 
jovens idosos. 

Os sonhos trazem saúde 
para a emoção, equipam o frágil 
para ser autor da sua história, 
fazem os tímidos terem golpes 
de ousadia e os derrotados serem 
construtores de oportunidades. 

Sonhe! 
 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 
 

Maneiras de amar 
 

Por Osho (Filósofo)  
 

O rio passa ao lado de 
uma árvore, cumprimenta-a, 
alimenta-a, dá-lhe água… e vai 
em frente, dançando. Ele não 
se prende à árvore. 

A árvore deixa cair suas 
flores sobre o rio em profun-
da gratidão, e o rio segue em 

frente. 
O vento chega, dança ao 

redor da árvore e segue em 
frente. E a árvore empresta o 
seu perfume ao vento… 

Se a humanidade cresces-
se, amadurecesse, essa seria a 
maneira de amar. 


