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Sexta-feira  

Sindsep/MA Previsão Orçamentária para 2020 
 
O Sindsep/MA através da sua 

base, aprovou na tarde de ontem, 
28, a Previsão Orçamentária do 
Exercício de 2020. 

O evento aconteceu no Hotel 
Ponta D’Areia e contou com a parti-
cipação de servidores de todo o es-

tado do Maranhão. 
Ainda pela manhã, a entidade 

realizou a reunião do Conselho De-
liberativo que é composto pelos di-
retores e delegados de base do sin-
dicato. 

Na pauta da reunião estava a 

Centrais aprovam plano de lutas e manifesto 

Em continuidade às ativida-
des da Plenária Nacional − Em De-
fesa dos Serviços Públicos Munici-
pal, Estadual e Federal, das Empre-
sas Estatais, do Brasil e dos Traba-
lhadores −, diversas entidades que 
organizam as categorias das três 
esferas do funcionalismo aprova-
ram um plano de lutas para o próxi-
mo período e um manifesto unifica-
do que, entre outros pontos, destaca 
a importância do serviço público 
para a sociedade. 

Foi realizado ainda um ato 
político que, além de representantes 
do movimento sindical, contou com 
a representação de parlamentares 
que apoiam a luta. 

O plano de lutas aprovado na 
Plenária delibera uma série de ações 
a serem realizadas pelas entidades 
sindicais, todas com o objetivo de 
defender e fortalecer o serviço e os/
as servidores/as públicos/as. 

A plenária definiu 18 de mar-
ço de 2020 como um Dia Nacional 
de Paralisação Mobilização, Protes-
to e Greves. As entidades reforça-
rão ainda o dia 8 de março, Dia In-
ternacional das Mulheres, como 
uma data importante de resistência. 

Ainda neste ano, outra ação impor-
tante acontece de 2 a 6 de dezem-
bro, em que serão realizadas ações 
diversas, como panfletagem em lo-
cais estratégicos contra a Medida 
Provisória 905/2019, contra as Pro-
postas de Emendas à Constituição 
(PECs) 186, 187, 188 e contra o 
Pacote de ajuste de Guedes. 

Já no dia 12 de fevereiro de 
2020, será realizada uma atividade 
no Auditório Nereu Ramos da Câ-
mara dos Deputados para debater o 
tema. No plano de lutas, as centrais 
reafirmaram ainda a necessidade de 
discussão de realização de uma no-
va greve geral. 

Ações voltadas para a área da 
comunicação também compõe o 
plano de lutas. Como parte delas, as 
centrais devem potencializar a di-
vulgação do manifesto aprovado na 
Plenária em seus sites e redes soci-
ais. Além disso, nos próximos dias, 
os setores de comunicação das enti-
dades se reunirão para discutir uma 
campanha publicitária unificada de 
defesas dos serviços públicos e das 
estatais. 

Com o objetivo de ampliar os 
debates em todos os espaços sociais, 

serão criados um comando unitário 
nacional e frentes únicas nos esta-
dos para organizar e unificar as mo-
bilizações e o debate com a popula-
ção. 

Em parceria com as diversas 
frentes parlamentares, as centrais 
realizarão eventos diversos nas As-
sembleias Legislativas e nas Câma-
ras Municipais. A ideia que é sejam 
aprovadas moções dirigidas aos 
deputados federais e senadores evi-
denciando a indignação da popula-
ção contra os projetos que enfraque-
cem o serviço público. 

As deliberações ainda visam 
unificar as ações de enfrentamento 
com as duas casas do Congresso 
Nacional, Assembleias Estaduais, e 
Câmaras Municipais. Além disso, 
pretende-se repercutir essas ações 
junto aos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. A ideia é que, 
até o final do ano, seja criada uma 
agenda unitária de lutas e ativida-
des. Propõem-se ainda discutir uma 
estratégia de mobilização unitária 
no campo jurídico. 

O Plano de Ação pode ser 
visualizado na página do Sindsep/
MA: sindsep.org.br 

Conjuntura atual; 13° CECUT – 
MA; Assembleia Geral Anual de 
Prestação de Contas de 2018 e As-
sembleia Geral Ordinária para 
Aprovação da Previsão Orçamentá-
ria de 2020; Regimento Interno e 
Outros. 
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Religião X Espiritualidade 
     Por Autor desconhecido 

 

A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é ape-
nas uma. 

A religião é para os que dormem. 
A espiritualidade é para os que estão despertos. 
A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que 

fazer e querem ser guiados. 
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz Interior. 
A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. 
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar 

tudo. 
A religião ameaça e amedronta. 
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. 
A religião fala de pecado e de culpa. 
A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro". 
A religião reprime tudo, te faz falso. 
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro! 
A religião não é Deus. 
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus. 
A religião inventa. 
A espiritualidade descobre. 
A religião não indaga nem questiona. 
A espiritualidade questiona tudo. 
A religião é humana, é uma organização com regras. 
A espiritualidade é Divina, sem regras. 
A religião é causa de divisões. 
A espiritualidade é causa de União. 
A religião lhe busca para que acredite. 
A espiritualidade você tem que buscá-la. 
A religião segue os preceitos de um livro sagrado. 
A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. 
A religião se alimenta do medo. 
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé. 
A religião faz viver no pensamento. 
A espiritualidade faz Viver na Consciência. 
A religião se ocupa com fazer. 
A espiritualidade se ocupa com Ser. 
A religião alimenta o ego. 
A espiritualidade nos faz transcender. 
A religião nos faz renunciar ao mundo. 
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. 
A religião é adoração. 
A espiritualidade é Meditação. 
A religião sonha com a glória e com o paraíso. 
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. 
A religião vive no passado e no futuro. 
A espiritualidade vive no presente. 
A religião enclausura nossa memória. 
A espiritualidade liberta nossa Consciência. 
A religião crê na vida eterna. 
A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. 
A religião promete para depois da morte. 
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante a vida. 

Fonte: pensamentosfabio.blogspot.com 

 

CUT/MA dá 
início ao 13º 

CECUT 
 
A Central Única dos Tra-

balhadores no Maranhão (CUT/
MA) inicia hoje, 29, o 13º Con-
gresso Estadual da CUT/MA 
(13º CECUT). 

O evento vai acontecer até 
amanhã, 30, no Centro de Estu-
do Sindical Rural da Federação 
dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras do Esta-
do do Maranhão (CESIR/
FETAEMA), em São José de 
Ribamar. 

O 13º CECUT terá como 
tema “Sindicatos for-
tes=Direitos, Soberania e Demo-
cracia” irá homenagear Moacir 
Santos Filho, vice-presidente da 
CUT/MA, que faleceu em 2018. 

O Sindsep/MA será repre-
sentado por 31 delegados esco-
lhidos em assembleias realizadas 
pela entidade em todo o territó-
rio maranhense. 

A CUT/MA está aguar-
dando aproximadamente 160 
delegados de todos os sindicatos 
filiados à Central no estado. 

Amanhã, no último dia do 
13º CECUT, também será eleita 
a nova Direção Estadual da CU-
T/MA para o quadriênio (2019-
2023). 


